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Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders 
Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Ertuğrul Oral1  ve Merve Tama2

Abstract: In this research, we examine academic works regarding the reflections 
of the  constructivist understanding in high-school history books over course books 
published after 2007. Within this framework, we reached and talked to 10 scholars who 
have expertise in their fields, and asked them to answer 12 open-ended questions. This 
study is based on quantitative analysis techniques. The opinions of the participants on 
history course books have been classified as “I agree”, “I do not agree” and “I partially 
agree”. According to the conclusion of the classification, while many reseachers have 
agreed that history course books are proceeding on the standards of the contructivist 
understanding, some think they have not yet reached enough maturity. Especially, it 
has been noticed that history course books do not offer multiple angles; therefore it 
has been concluded that they should be regulated in accordance with the constructivist 
understanding.

Keywords: High-school history course books, expert opinions, constructivism, 
high-school history program

Özet: Bu araştırmada 2007 sonrası lise tarih programındaki yapılandırmacı 
anlayışın ders kitapları üzerindeki yansımalarına dair akademisyen görüşleri 
belirtilmiştir. Bu çerçevede alanında araştırma yapmış ve çalışmış 10 akademisyene 
ulaşılarak, açık uçlu 12 soru ile görüşme tekniği uygulanılarak görüş bildirmeleri 
sağlanmıştır. Bu araştırma nitel analiz teknikleri doğrultusunda çözümlenmiştir. 
Katılımcıların yapılandırmacı anlayışa göre hazırlandığı kabul edilen lise tarih ders 
kitaplarına ilişkin görüşleri “katılıyorum” katılmıyorum” “kısmen katılıyorum” 
şeklinde sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmanın sonucuna göre lise tarih ders kitaplarının 
yapılandırmacı anlayışa uygun bir yolda ilerledikleri fakat tam olarak yeterli olgunluğa 
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erişemedikleri birçok akademisyen tarafından tespit edilmiştir. Özellikle araştırmada 
kitapların çoklu bakış açısını yansıtmadığı saptanmış, yapılandırmacı anlayışa uygun 
düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lise tarih ders kitapları, uzman görüşleri, yapılandırmacılık, 
lise tarih programı.

Ertuğrul Oral ve Merve Tama



3

Giriş:

Bu araştırmada lise tarih derslerinde daha nitelikli bir tarih öğretiminin 

gerçekleştirilmesi için; tarih öğretimi meselesinin odak noktası olan lise tarih ders 

kitaplarının içeriği, geliştirilmesi ve yapılandırmacı anlayışa göre revize edilmesine 

yönelik probleme dikkat çekilerek, problem ile ilgili araştırma yapan akademisyenlerin 

görüş ve önerilerini gündeme taşıyarak konu ile ilgili eksikliklere katkı sağlamak 

istenmiştir. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. 

2000’li yılların başında ülkemizde başlatılan ilk ve ortaöğretim müfredat geliştirme 

reformu çerçevesinde, yapılandırmacı anlayışın 2007 yılından itibaren lise tarih ders 

kitaplarına yansıtılması ile başlanan uygulanma süreci pek çok eğitim/öğretim tanımının 

anlam, içerik ve uygulanmasının yeniden betimlenmesinin yolunu açmıştır. (Öztürk; 2008).

Yine 2007 yılından itibaren ortaöğretim tarih dersi öğretim programları da yenilenmeye 

başlanmıştır. Dokuzuncu ve onuncu sınıf tarih programları sırasıyla 2007 ve 2008 yıllarında 

yayınlanmıştır. Diğer sınıfların programlarının da önümüzdeki dönemde hazırlanarak 

yürürlüğe konması beklenmektedir. 

Yeni tarih programları oldukça önemli değişiklik ve yenilikler öngörmektedir. 

Programlardaki ifadesiyle “öğrenci merkezli, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin 

kendi yaşantılarını ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine 

imkân sağlayan yeni bir anlayış yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır” (Milli Eğitim 

Bakanlığı [MEB], 2007, s.8 ). Bu bağlamda, tarih dersinin amaç ve kazanımlarının 

düzenlenmesinde, öğretim yöntem ve materyallerinde ve ölçme ve değerlendirme 

yöntemlerinde önemli yenilikler hedeflenmektedir. (MEB, 2007; MEB, 2008)

Tarih Ders Kitapları 

Tarih öğretiminde karşılaşılan önemli problemlerden biri de tarih öğretiminde 

kullanılan araç-gereç ve bunların başında gelen ders kitaplarındaki nitelik sorunudur.

Programlar ile öğrenci arasında köprü vazifesi gören, öğretimde, öğ retmenin vermek 

istediklerini daha düzenli vermesine; öğrencinin de öğret menin anlattıklarını istediği 

zaman ve yerde tekrar etmesine imkân veren te mel bir materyal olan ders kitaplarının 

taşıması gereken nitelikler hakkında yakın zamana kadar pek çok çalışma yapılmıştır. 

Bu çalışmalarda ders kitaplarının nasıl olması gerektiği, kimler tarafından hazırlanacağı, 

kimlerin ders kitabı nın seçiminde etkili olacağı sorularına cevap aramaya çalışılmıştır. 
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Türkiye’de tarih öğretiminde benimsenen amaçlar, içerik, yöntem ve ders kitapları 
dünyadaki tarih anlayışlarının değişimlerinden eş zamanlı olarak etkilenmektedir. Eş 
zamanlı etkilenmesinin sebebi tabiidir ki; ülkemizde yetişen kaliteli ve çok sayıda 
tarih öğretimcilerinin kendi alanlarını dikkatle takip etmeleridir.

Günümüzde tarih öğretimi meselesi Çağatay Uluçay ve Salih Özbaran gibi 
tarihçilerle birlikte, tarihçilerin de üzerinde düşünmeye başladığı bir konu oldu. 
Çağatay Uluçay, tarih öğretiminde mahalli tarih öğretiminin ve alan gezilerinin 
önemine dikkat çekmişti. Prof. Dr. Özbaran da tarih ders kitaplarındaki içerik 
meselesini derinlemesine ele almış ve daha mükemmel yazılmaları için önerilerini ileri 
sürmüştür. Dünya Bankası, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun milli 
eğitimi geliştirmeye yönelik projelerinin tarih eğitimi araştırmalarının gelişmesine 
kuşkusuz etkisi olmuştur.

Yüksek Öğretim Kurumu, İngiltere ve Fransa’ya tarih öğretiminde yüksek lisans 
ve doktora yapmak üzere göndermiş olduğu öğrenciler ülkemize dönmekte ve bu 
öğrenciler, konuya ilişkin çağdaş yaklaşımları, stratejileri, yöntemleri, teknikleri 
ülkemize taşımaktadırlar. Onların çalışmaları, tarih ders kitapları içeriği ve tarih 
öğretmeni yetiştirme meselesi üzerine odaklanmıştır. Bu bağlamda Kabapınar, doktora 
çalışmasında tasarım, içerik ve kullanılabilirlik açısından Türk ve İngiliz tarih ders 
kitaplarını karşılaştırmıştır. Dilek, sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi içerisinde 
ele alınan tarih ve pedagojisine ilişkin görüşlerine yönelik bir doktora çalışması 
yapmıştır. Demircioğlu, Türkiye ve İngiltere’de ortaokul tarih öğretmenlerinin eğitimi 
üzerine karşılaştırmalı bir tez hazırlamıştır. Ata da müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih 
öğretiminin nasıl yapılabileceğini göstermiş ve Ankara’daki tarih öğretmenlerinin 
müze eğitimine ilişkin görüşlerini değerlendirmiştir. Hiç şüphesiz ki; yukarıdaki ilk üç 
çalışma, İngiltere’deki uygulamaları tanıtmaları açısından önemlidir. Öte yandan tarih 
öğretimine ilişkin olarak Almanya, Fransa, Amerika’daki çağdaş gelişmelerin yakından 
takibine ve Türk kültürü yapısına uygun olarak uyarlanmalarına devam edilmelidir.    

Program ve Ders Kitabı İlişkisi

Ders kitabı Cemaloğlu tarafından: “Bilgileri öğretmeye yarayan, öğrencilerin 
öğrenmelerine yardım eden, kolaydan zora uzanan ve programlı metinlerden oluşan 
teknik bir eser” olarak ifade edilmiştir (Cemaloğlu,2003:2). 

Yukarıda belirtildiği gibi bütün ders kitapları ilgili olduğu program doğrultusunda 
hazırlandığından programın tüm özellikleri ders kitabına da yansımaktadır. Programda 
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oluşan eksiklik ve yanlışlıklar ders kitabını da etkilemektedir. Ders kitapları ülkemizde 
Talim Terbiye Kurulu’nun onayından geçerek hazırlanmakta, bu yönüyle ders 
kitaplarında biçim ve içerik yönünden belli bir standart sağlanmak hedeflenmektedir. 
(Dönmez, 2003: 92-94).

Amaç:

Yukarıda ifade edilenlerin ışığında bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin lise 
tarih ders kitapları hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 
şu sorulara cevap aranmıştır:

1. Tarih Eğitimcilerine göre, yapılandırmacı anlayış 2007 sonrası hazırlanan 
tarih ders kitaplarına yansımış mıdır?

2. Tarih Eğitimcilerine göre, mevcut lise tarih ders kitaplarındaki tarihsel olay ve 
olgular, çoklu bakış açısına uygun bir biçimde öğrencilere sunulmakta mıdır?

3. Tarih Eğitimcilerine göre mevcut lise tarih kitaplarında, ders kitabı yazarlarının 
değer yargıları, tarihsel olayların açıklanmasında belirleyici bir rol oynamış mıdır?

Yöntem:

Bu araştırma, nitel araştırma geleneği içinde ortaya çıkan amaçlı örneklem 
yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmanın yapılacağı çalışma gurubu için, Türkiye’de 
“Tarih Öğretmenliği Eğitimi” alanında çalışan akademisyenleri seçtik. İstanbul Marmara 
Üniversitesinden üç, Sakarya Üniversitesinden bir, Ankara Gazi Üniversitesinden üç, 
Ankara TOBB Üniversitesinden bir, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden iki kişi olmak 
üzere on kişilik (1 kadın, 9 erkek) bir grup ile “görüşme” yaptık.

Araştırmanın niteliği gereği, araştırmanın sorularına cevaplar bulmak ve 
sürecin işleyişini sistematik bağlamda yapılandırabilmek için aksiyon çalışmalarda en 
çok kullanılan ve sağlam veriler elde edebilmek için işe koşulan, görüşme, doküman 
incelemesi yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırma kapsamında problemi sorgulamak amacı ile yapılan “görüşmeler” 
esnasında süreci içeriğiyle zenginleştiren, araştırmacıya yol gösteren bütün 
söylemlerin tamamı bu yöntemin bakış açısında incelenmiştir. Araştırmada toplanan 
verilerin çeşitli yöntemler kullanılarak gruplandırılması ve özetlenmesi süreci olan 
verilerin analizinde; içerik analizi kullanılarak değerlendirilmeler yapılmıştır. 

Katılımcıların izni doğrultusunda görüşmeler dijital kayıt altına alınmıştır. Ve yine 
katılımcılardan aldığımız izin doğrultusunda içerik analizinde isimleri kullanılmıştır. 
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Marmara Üniversitesi Tarih öğretmenliği Bölümü Araştırma görevlisi Fatih Yazıcı 
ile yapılan pilot çalışma aynı zamanda, araştırma sürecinde yakından takip edilecek 
yolun belirlenmesine yardımcı olmuştur. Bu ön hazırlıklar doğrultusunda araştırmanın 
uygulama süreci 2009- 2010 eğitim- öğretim yılının mayıs ayında başlamış, haziran 
ayının başında sona ermiş ve dört hafta sürmüştür.

 Yöntem kısmında ifade edilen gerekçelerden dolayı yapılan araştırma, Berg’in 
sınıflandırdığı eylem araştırması türlerinden, “Özgürleştirici/geliştirici/eleştirel 
eylem araştırması” türünde kabul edilmiştir. Berg tarafından söylem kazanan bu türün 
içerdiği nitelikler araştırmacının sürece hâkim olan tutumuyla örtüşen kavramları 
barındırmaktadır. Araştırmacıların aynı zamanda görüşmeci kişi konumunda olup, 
çalışma gurubu ile bizzat görüşmede olması, araştırmanın doğasının araştırmacıya 
verdiği “özgürleştirici” bir edinim olarak nitelenebilir. Ayrıca araştırmacılar tarafından 
yapılan işe benimsenen eğitim anlayışı dolayısıyla duyulan kuvvetli bir inanç söz 
konusu olmuştur. 

Eylem araştırmasının özünü yansıtacak şekilde birey tutum ve davranışlarının, 
süreç içinde derinlemesine incelendiği bu araştırmanın bir bölümünde ön yargı 
sahibi akademisyenler olmuştur. Akademisyenler için, sorulara cevap vermenin bir 
takım kaygılar oluşturduğu düşünülen bu önyargı, araştırmacıların gayretleri ile 
bir ölçüde aşılmıştır. Nitekim araştırmacılar sorulara verilen cevapların bu alanda 
yapılan kurumsal ve özel her türlü çalışmaya sorulardan alınan cevaplar yönleriyle 
değerlendirileceğini birçok kez, bazen bireysel bazen de ikili görüşmeler yapılarak 
izah edilmeye çalışılmıştır. 

Araştırmacının yeni tarih ders kitapları hakkında elde ettiği çalışmalar sınırlı 
iken, Şüphesiz bu sorulara akademisyenler tarafından verilen cevaplar sayesinde 
araştırmaya ışık tutulmuştur. Sorulara “çok olumlu çalışma” titizliğinde yaklaşan 
akademisyenler de olmuştur. Farklı bir araştırma türü ile karşılaşmanın bazı 
akademisyenlerde oluşturduğu kaygı, bu ön yargının beraberine gelen diğer bir 
sorun olmuştur. Araştırmacıların gözlemleri doğrultusunda bu kaygının sebebinin, 
araştırılan konunun hassas içerikleri teşkil etmesi olduğu anlaşılmıştır.

III. Bulgular

Katılımcıların, “Yapılandırmacı anlayışın, 2007 sonrası hazırlanan “Lise 
Tarih Ders Kitapları”na yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 
verdikleri cevap:
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F %

Evet Tam Olarak Yansımıştır 2 20
Hayır yansımamıştır 5 50
Kısmen Yansımıştır 3 30

Katılımcılardan, bu soruya, “evet tam olarak yansımıştır ” cevabını verenler; Dr. 
Hüseyin Köksal, Prof. Dr. Mustafa Safran’dır.

Safran, “Yapılandırmacı Anlayış”ın, “Lise Tarih Ders Kitapları”na yansımasını, 
programa yansımasından çok daha olumlu bulduğunu söylemiş ve bu düşüncesini, ders 
kitaplarının işlevsel görsellerle, kanıtlarla ve değişik amaçlarla tasarlanmış sorularla 
kendi niteliklerini artırmış olmasını söyleyerek temellendirmiştir. Kitaplarda ki bu olumlu 
gelişimin ne derece olduğunu ifade etmek için şu değerlendirmeyi yapmıştır;

“O kadar ki, insanlar artık programlarda yapılan değişiklikleri programın kendisini 
anlatarak değil, ilgili ders kitabını göstererek ele alıyorlar.”

Katılımcılardan bu soruya evet yansımıştır cevabını veren Köksal kendi gözünde bu 
yansımanın hiç bir değer arz etmediğini de belirtmiştir. 

Katılımcılardan bu soruya “hayır yansımamıştır ” cevabını verenler,  Prof. Dr. Dursun 
Dilek, Yrd. Doç. Dr. Erdal Aslan,  Yrd. Doç. Dr. Erkan Dinç, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Keskin ve 
Doç. Dr. Yücel Kabapınar olmuştur.

Katılımcılardan Aslan;  ders kitaplarında bir takım düzenlemelerin yapıldığını 
kabul ettiğini söylemiştir. Kendisinin anlattıklarından elde ettiğimiz bulguya göre, bu 
düzenlemeleri belirleyen kriterlerin yapılandırmacılığın gerektirdiği metodoloji yerine 
iktidarların taleplerinin ve beklentilerinin karşılanmasıyla oluşturulduğudur. Bu sebepten 
2007 sonrası yapılan değişikliklerin de bu kısır döngüyü maalesef aşamadığını belirtmiştir. 

Katılımcılardan Keskin; ders kitapları açısından da durumun pek parlak olmadığını 
ifade ederek, şunu söylemiştir; “Kitapların büyük bir çoğunluğu hala salt bilgi ağırlıklıdır. 
Değer ve beceriler kitaplarda göz ardı edilmiştir.” Katılımcımızın bu görüşü Safran’ın 
görüşü ile taban tabana zıtlık arz etmektedir. Biz de buradan anlıyoruz ki; tarih 
eğitimi alanında çalışan katılımcı akademisyenlerimizin. “değerler” ve “beceriler” 
kavramlarından anladıkları farklı farklıdır. 

Katılımcılarımızdan Dilek, ders kitaplarına programın yansıtıldığını 
düşünmediğini belirtmiştir. Dilek’in bu düşüncesini yaptığımız görüşmeden elde 
ettiğimiz bulgular doğrultusunda aşağıdaki gibi maddelendirdik;
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1. Ders kitabı yazımında yaşanan zorluklar 

2. Ders kitabı seçimindeki keyfilikler

3. Ders kitabı yazarlarının yapılandırmacı yaklaşıma hakim olmamaları

4. Ders kitabı yazımında “Alanın Profesyonelleri” ile çalışılmaması

5. Eğitim politikalarının hükümetlerden bağımsız oluşturulamaması

gibi nedenler “yeni anlayış”ın ders kitaplarına yansıtılamamasına sebep olmuştur. 
Bunların yanında Dilek’in yaptığı şu yorum da oldukça manidardır. 

“Maalesef eğitim anlayışında değişim çok güzel başlatıldı. Fakat sonrasında 
bir takım politik müdahalelerle -şahsımın pek de onaylamadığı bir takım şeyler var- 
“Yapılandırmacı Yaklaşım”a uymayan bir takım şeyler maalesef programa girmek 
zorunda kaldı.”

 Bu değerlendirme ile problemin kökenine ışık tutan en cesur değerlendirmenin 
kendisinden geldiğini söyleyebiliriz.

Katılımcılarımızdan Kabapınar’ın yaptığı değerlendirmeler, problemimizin, ilk 
sorusuna çok değişik boyutlar getirirken, biz tarih eğitimcileri ve araştırmacılar için 
yeni problemlere de ışık tutmuştur. Kendisinin yanıtını aynen aktarıyoruz;

“Bakalım 2004 yılına da, 2007 yılına da; ders kitabı yazarım hazır mı? Velim 
hazır mı? Aslında hayır, ama kimi yerde evet. Eğer baktığınız yer Bağdat Caddesi ise, 
Fenerbahçe Lisesi ise görece olarak hazır denebilir. Ama Türkiye orası değil ki. Hakkari’yi, 
Siirt’i alırsak çok büyük korkular var. İnsanlar, yerel tarih çalışmasını yaparsak acaba 
Kürtlerin tarihi çıkar ve oradaki öğrenciler aman işte PKK’cı olur mu gibi kaygılar var. 
Yerel tarih, bu programın önemli kavramlarından bir tanesi. Hakkari, İzmir, Yozgat, Ordu 
buna ne zaman hazır olacak?  Bir değişimde genellikle yapılan şey, değişimi getirenlerin, 
o değişimin öznelerini denize itmek oluyor. O denizde biz yüzmeyi mi öğreniyoruz? Nasıl? 
Boğula boğula, su yuta yuta. Efendim, gözümüz yana yana. Bunu da aynı süreç olarak 
görüyorum. Bu akşam yatıp, sabah kalkınca kolay olacak bir şey değil. 20-25 yıl gibi 
zaman alabilir. Dediğim gibi tren Pendik’te, ama Ankara’ya daha çok yol var. Bana öyle 
geliyor. Yaşanması gereken bir evrim süreci olarak bakıyorum buna.”

Kendisi bu program için önemli kavramların hiç birine tarih ders kitaplarında 
yer verilmediğini belirtmiştir bunun sebebinin de “korkular” ve “kaygıların”  olduğu 
belirtilmiştir. Bu değişimde yapılan hatanın değişimin öznelerini denize itmek 
olduğunu söyleyerek konuya ışık tutan başarılı bir teşbih yapmıştır. 

Ertuğrul Oral ve Merve Tama
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Her konunun örneği kendi cinsindendir doğrultusu ile kendisinin yaptığı 
tren benzetmesini çok yerinde bulduğumuzu söyleyebiliriz. Bu bağlamda kendisi 
ders kitaplarının dönüşümü için uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 
Kabapınar, bu değişimin elbette zor olacağını çünkü bunun bir “gelenek” olduğunu, 
söylemiştir. Ayrıca kendi ifadesi ile “biraz politik olmak” pahasına şu yorumları 
getirmiştir; 

“......Ve biraz politik de olacağım.  23 Nisan günü koltuğunu ufacık bir çocuğa 
veren Başbakanımızın, hadi bak başbakan oldun. Astığın astık, kestiğin kestik. Her şeyi 
yapabilirsin, dediği bir ülkede yapılandırmacılık ne derece uygun olur. Bir bütün olarak 
ve anlamlı bir şekilde ne derece uygulanır? Bu, benim için açıkça bir soru işaretidir. Can 
Dündar,  2004 yılı ilköğretimdeki değişikliğin ardından sisteme destek veren,  çok güzel 
bir köşe yazısı yazdı. Diyor ki; önce Cumhurbaşkanı’nı, önce Başbakan’ı, önce bakanları, 
önce komutanları değiştirmemiz lazım. Bence çok anlamlı bir yorumu var. Alttan bir 
şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Ama üstekiler buna ne derece hazır noktasındayım. (…..)

Ama burada makbul bilgi olmaması lazım. Resmi tarihin çok baskın olmaması 
lazım. Yani devletin rahat olması lazım. Tıpkı İngiliz ders kitaplarındaki gibi. Adamın 
korkusu yok ki... Orada komünistler, milliyetçiler, dinciler işbaşına gelir mi gibi bir 
kaygı yok. Ben bunu şöyle görüyorum: Haydarpaşa Garı’ndan yapılandırmacılık trenini 
kaldırdık, yolumuz Ankara’ya!”

Yücel Kabapınar’ın açıklamaları gösteriyor ki;

lYapılandırmacı anlayışın devşirilmesinin devletin başındaki insanların da 
revize (fikir ve anlayışta) edilmesinden sonra tam olarak sağlanabileceğini. 

lYine yapılandırmacı anlayışın öğrenciler üzerindeki gerçek yansımalarının 
öğrencilerin evlerine döndüklerinde de aileleriyle olan iletişimin bu doğrultuda olması 
ile tam olarak mümkün olacağını (bu noktada yine devletin demokratik kimliğinin 
eğitimle arasındaki doğrusal ilişki, yani Bülent Arı’nın tezi doğrulanmış oluyor)

lYapılandırmacı anlayışın eğitime yerleşmesinin uzun zaman alacağı gibi 
çıkarımların mümkün mertebe sağlanmasından sonra sorun çözüme ulaşacaktır

Katılımcılardan, bu soruya, “kısmen yansımıştır” cevabını verenler; Doç. Dr. 
Bülent Arı, Prof. Dr. Refik Turan, Arş. Gör. Fatih Yazıcı olmuştur.

Katılımcılarımızdan Yazıcı; yeni tarih ders kitaplarında, “Yapılandırmacı 
Yaklaşım”ın tam olarak hakim olduğunun söylenemeyeceğini ama kitaplar ile bir 
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kırılma noktası yakalanabildiğini söylemiştir böylece kendisi, Kabapınar’ın bahsettiği 
sürecin ilk aşamasını iyimser bir şekilde tanımlamış olur.

Yine Yazıcı, yeni tarih ders kitaplarının da, “Davranışçı ve “Yapılandırmacı 
Yaklaşım” arasında bir geçiş süreci olarak düşünülmesi lazım geldiğini ifade etmiştir.

Safran’ın yukarıda “ders kitapları için ifade ettiği; “O kadar ki, insanlar artık 
programlarda yapılan değişiklikleri, programın kendisini anlatarak değil, ilgili ders 
kitabını göstererek ele alıyorlar” bu  düşünce, Yazıcı’nın kitaplara biçtiği, bu yolda birer 
“araç” olma rolünü, doğrulamış oluyor.

Katılımcılardan Turan, bu soruya verdiği cevabında bize ümit verici çalışmalardan 
bahsetmiştir. “Bu çerçevedeki çalışmalar hala devam ediyor zaten. Bu sebeple, en 
azından çıksın bir ortaya görelim. Daha henüz yarıda olduğu içinde, şu şudur demekte 
hata olur bence. Tam bir değerlendirme yapılamaz.” Diyerek yeni kitapları takip ettiğini 
şu ifadesiyle belirtmiştir;

“Biz, burada Talim Terbiye Kuruluna daha yakın olduğumuz için daha yakından 
takip etme imkanımız var. İlköğretimi baştan sona, özellikle de sosyal bilgiler alanında 
tetkik ettim. Lisenin İnkılap Tarihini de tetkik ettim, diğerlerini de yakinen takip 
ediyorum. İnkılap Tarihinin, yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde hazırlanmamış 
olduğunu biliyorum. Kitaplar; ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz 
kitabı şeklinde, üçlü set halinde bir takımdır. Kitapta, Atatürk’ün milliyetçilik ilkesini 
öğrenciye şu şekilde aktarabilirsiniz, yaptırabilirsiniz gibi örnekler var. Ama öğretmen, 
illaki oradakinin aynısını yaptıracak diye bir durum yok. Bu konuda serbestlik var. Bu, 
güzel bir şey.” 

Katılımcılarımızdan Arı; Programın kitaba yansımasına iki açıdan bakmak 
gerektiğini belirterek. Eski kitapların bilgiyi dikte metoduyla verdiğini. Derslerin 
ise öğretmen merkezli olarak işlendiğini ve konuları derste öğretmenin anlattığını 
söyleyerek de şunu belirtmiştir; 

“Eskiden tek bilgili kişi öğretmendi. Şimdi yeni bilgi alanları çıktı. Artık yeni bilgi 
kaynakları var. 5. sınıftaki bir öğrenci de kendi evinden bütün bilgilere ulaşabilir.”

“Eskiden bir tek Meydan Larousse’dan bilgilere ulaşılabilirdi. Şimdi onları çok 
aştık. İnternet her türlü bilgiye açık, kitaplar da çok fazla, yardımcı ders kitapları, 
web sayfaları, ayrıca veri tabanları e-book’lar yani elektronik kitaplar da olduğu için 
bilgilere çok daha kolay ulaşılabiliyor. Eski tarz öğretmenlik sistemiyle, bu program 
uygulanamaz. Çünkü bu kitaplar onlara göre boş.”

Ertuğrul Oral ve Merve Tama
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2007 sonrası kitaplara sıranın daha yeni gelebildiğini belirterek bu konunun 
aslında bu revize çalışmalarının neresinde olduğunu, ve yapılandırmacı anlayışta 
bakanlık tarafından kitapların revize edilmesine ne kadar önem verildiğinden de 
bahsetmiştir.

Kendisi, bu bağlamda, kitapları tek tek ele alarak 9. sınıfın hazırlanmış iyi örnek 
kitap olduğunu belirterek 9. sınıf kitabının yalnızca devlet tarafında hazırlanmış 
olduğunu bu yüzden kıyas yapacak başka kitapların olamadığını da söylemiştir. Bu 
yüzden kendisi 9. sınıf kitabını neye göre en iyi kitap olarak değerlendirebileceğimizi 
de sorgulamıştır. 10. sınıf kitabı için aynı iyimserliği göstermeyen Arı, 10. sınıf 
kitabında teorik yanlışlardan ziyade çok önemli bilgi yanlışları olduğunu ileri sürmüş 
ve bu tezini ispatlayacak çok önemli tespitlerini bizimle paylaşmıştır (ama bu husus 
makalemizin konusu olmadığından yer vermedik)

12. sınıf kitabı için de önemli değerlendirmeler yapan  Arı kendisi de bu 
komisyonun içinde görev alması hasebiyle yapmış olduğu tüm yorumların çalışmamızı 
önemli bir boyuta taşımış olduğunu söyleyebiliriz

Bülent Arı hazırlamış oldukları 12. sınıf tarih ders kitabı için şu değerlendirmeleri 
yapmıştır; 

“Yeni öğretim programının 12. sınıf kitabına yansıması çok güzel oldu. Orada bilgi 
hatası da yok. Bu kitabın hazırlanmasında çok iyi bir ekip vardı. Bu kitabı, şu anda Tarih 
Kurumu Başkanı olan Ali Birinci ile ben ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih’te iki hocamızla 
dört kişi hazırladık. İnce ince dokuduk ve çok güzel bir sonuç alındı.”

Hükümetin Açılım Programlarının, Türkiye’deki  Tarih Öğretimine ve Ders  
Kitaplarına Yansıması; Arı’nın röportajı doğrultusunda değineceğimiz hususu, 
yukarıdaki başlıkla tanımladık. Öyle ki Bülent Arı, dünyada, “Tarih Öğretimi” alanında 
yapılan kuramsal tartışmaların, “Tarih Öğretim Programı”na ve “Tarih Ders Kitapları”na 
neden yansımadığını şu şekilde tanımlıyor;

“Şimdi, mevcut hükümet farklı açılım programları (demokratik açılım, Alevi açılımı, 
TRT’nin Arap kanalları açması, Kürt kanalı açması, bütün Orta Asya Coğrafyası’na yayın 
yapan programlar hazırlıyor) yapıyor. Bu durum Türkiye’nin farklı açılımlarına örnek 
veriyor. Fakat bunların tamamı ders kitaplarına aynen yansımıyor. Ders kitaplarında 
farklılıklar var. Bunu daima dikkate almamız lazım. Bizim ders kitaplarımızda, kültürel 
ve sosyal meselelerin, serbest bir federasyon gibi farklı bölgelerde ayrı ayrı uygulanması 
söz konusu değildir. İstanbul’da okutulan kitapla, Hakkari’de okutulan kitaplar aynıdır. 
Merkezi bir anlayış vardır. Bu merkeziyetçi anlayış hala devam ediyor.” 

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları
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Kırgın-Küskün / Sinirli-Hoşnutsuz Akademisyenler

Böyle bir başlığa gerek duyma nedenimiz, ilk sorumuzun, katılımcılarımıza 
açmış olduğu tartışma ortamıdır. Anladık ve öğrendik ki, “Yeni Öğretim Programı”nın 
hazırlanması sürecinde, görüştüğümüz akademisyenlerin bazıları komisyonlara 
çağrılmış, bazıları çağrıldığı ve katıldığı halde görüşleri değerlendirilmemiştir. Bununla 
birlikte, bu alanda eğitim görmüş ve ciddi anlamda da çalışmış bazı akademisyenlere, 
yeni program hazırlanırken hiç danışılmamıştır. Bu sebeple de, akademisyenlerin 
küskün ve hoşnutsuz olduklarını da gözlemledik. Belki de akademisyenlerin, yeni 
paradigmanın programa kısmen yansıtıldığını söylemelerinin nedeni; kendilerinin 
katılmamış oldukları müfredat geliştirme komisyonuna çamur atmama adına 
verdikleri duygusal cevaplardır. Her şeye rağmen biz, çalışmamızı, akademisyenlerin, 
sorulara verdiği cevaplar doğrultusunda ortaya olmak durumundayız.

Katılımcıların, “Mevcut “Lise Tarih Ders Kitapları”ndaki tarihsel olay ve 
olgular, çoklu bakış açısına uygun bir biçimde öğrencilere sunulmakta mıdır? 
sorusuna verdikleri cevaplar:

F %

Evet çoklu bakış açısına uygundur 2 20

Hayır uygun değildir 5 50

Kısmen uygundur 3 30

Katılımcılarımızdan, bu soruya, “evet çoklu bakış açısına uygundur” cevabını 
verenler; Prof. Dr. Dursun Dilek ve Doç. Dr. Bülent Arı olmuştur.

Katılımcılarımızdan Dilek; bu soruya evet uygundur cevabını vermiştir ve bunun 
programı hazırlayanların bu programa uygun ders kitabı yazmalarından kaynaklan bir başarı 
olduğunu belirtmiştir ve zaten bu yüzden MEB kitaplarının özel yayın evi kitaplarından çok 
daha iyi olduğunu söylemiştir. Çünkü “Yapılandırmacı Anlayış”ın gereklerini bilen kişi, 
çoklu bakış açısına uygun kitap hazırlama noktasında başarılı olabiliyor.  Bu bağlamda, 
Dursun Dilek’in yorumu çok yerindedir. Ama bu durum bundan mı ibaret? Yani programı 
yazan kişiler, kitaplara da aynı teoriyi yansıtabiliyor mu? Ya da kitaplar, programın 
çoklu bakış açılarını sunmaya imkan tanıdığı kadar mı, çoklu bakış açısına uygun? Ya da 
“Yapılandırmacı Anlayış” ile “Çoklu Bakış Açısı” birbirini tamamlayan kavramlar mı? 
Yoksa, “Yapılandırmacı Yaklaşım”ın doğurduğu bir kavram mı çoklu bakış açısı? Bunlar, 
cevaplamamız gereken sorulardır.
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Yine Dilek, bu ifadesinin devamında ders kitaplarını yapılandırmacı sistem içerisinde 
çok gerekli görmediğini belirtmiştir. Ama Türkiye’de bununla ilgili oluşmuş yüzyıllara 
dayalı bir eğitim geleneği olduğunu söylemiştir. Bu geleneği şöyle ifade etmiştir; “Ders, 
ders kitabından öğrenilir” geleneği hakimdir. Bu gelenekten dolayı ders kitabı yazarlarının 
çok çok dikkatli olması gerektiğini bir kere “Yapılandırmacı Yaklaşım”a tamamen hakim 
olmaları gerektiğini, alan bilgisine hakim olmaları gerektiğini ve programın birebir 
yansıması şeklinde belki ders kitaplarının ortaya konulması gerektiğini de söylemiştir.

Katılımcılarımızdan Arı; 10. sınıf tarih kitabının 1. bölümündeki bilgi yanlışlıklarını 
çıkaracak olursak, kitapların güzel olduğunu ifade etmiştir. Ve bu durumu şu cümleler ile 
anlatmıştır; “Bizim mücadelemiz devam ediyor. Bunu, bu ders kitaplarını hazırlayanlar 
da görecektir. Evet, kitaplar çoklu bakış açısına uygundur. Şimdiki ders kitaplarında 
okuma kutuları var. Okuma kutularında farklı örnekler veriliyor. Bu okuma kutularını, 
öğrenci örnek olarak alacaktır.” Diyerek, asıl sorunun kitaplarda çoklu bakış açısının 
yansıtılmış olup olmamasından çok bu teoride yazılmış bir kitabı metodolojik anlamda 
ders öğretmeninin kullanabiliyor olması olduğunu söylemiştir. Ve bu konudaki fikrini şu 
cümleler ile açıklamıştır. “…… Şimdi öğretmen orkestra şefi gibidir. Çok iyi çaldırması 
lazım.” Arı bu hususta ders öğretmeninin kitaba kılavuzluk edebildiği noktada çoklu bakış 
açısının öğrenciler nezdinde oluşturulabileceğini ifade etmiş ve bunun yanında Türkiye’de 
çoklu bakış açısı kurmanın zorluğundan bahsetmiştir: 

“Mesela, Amerika da, zenciye zenci diyemezsiniz. O Afrikan-Americaan’dır. Kimseyi 
dininden, inancından, mezhebinden ve milletinden dolayı sorgulayamazsınız. Erkek-
kadın, kız-oğlan çocuğu gibi ayrım yapamazsınız. Yapanın üzerine sistem hemen çöker. 
Oysa biz bu ayrımcılığı çok kolay yapabiliyoruz. Çoklu bakış açısının olabilmesi için farklı 
insan tiplerinin toplum içinde yer alması lazım. Şimdi New York’ta en çok konuşulan 
dillerden biri İspanyolca’dır. Bizde böyle bir şey yok. Ermeni kalmadı, Rum kalmadı. 
Bu farklılıklar artık görülmüyor. % 99’umuz Müslüman, herkes eşit, herkes aynı dine 
mensup, herkes Türk. Farklı birini göremiyor kimse. Göremediğimiz için, bunun gerekli 
olduğuna inancımız da zayıf. Farklılıkları, yani “öteki” dediğimiz adamı görmemiz lazım. 
Biz görmüyoruz. Gördüğümüz sadece tarih ders kitaplarındaki savaşlardan ibaret. 
Onun haricinde yabancı birini göremiyoruz. İşte Türkiye ilerledikçe çok sayıda Avrupalı, 
Arap, Orta Asya’dan Çinli, Hintli gelecek ki, göreceğiz onları ve onların farklı olduğunu 
anlayabileceğiz. Bizim hala bunlara inancımız yok. Gerçekten inanmayarak kitaplarda 
bir şeyler yapıyoruz. İnanmadığımızı da nereden görüyoruz? Hal-i hazırdaki hocalardan 
görüyoruz. Öğretmenler oturuyor, derste hükümetin politikası ile ilgili konuşmalar 
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yapıyor. Hükümet kim olursa olsun o gider, öteki gelir, beriki gelir, öğretmenin bunlara 
hiç müdahale etmemesi lazım.  

Mesela Timur’un kötülüğü üzerine kurulmuş bir sistemimiz vardır. Bunu 
anlatıyoruz biz derslerde. I. Bayezid’in hatalarını görmüyoruz. Neler yaptığımızı, neden 
kaybettiğimizi göremiyoruz. O yüzden, bu çoklu bakış açısını kurmak öyle kolay işler 
değildir. Bu dönüşüm kentsel dönüşümden daha zor bir iş.”

Katılımcılarımızdan, bu soruya, “hayır uygun değildir” cevabını verenler; Yrd. 
Doç. Dr. Erdal Aslan, Yrd. Doç. Dr. Erkan Dinç, Arş. Gör. Fatih Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa 
Safran, Prof. Dr. Refik Turan olmuştur.

Katılımcılarımızdan Aslan, bu yönde çabaların olduğunu ama bu çabaların etkili 
olmadığını çünkü bu düzenlemeleri yapan akademisyenlerin kendi zihinlerinde bu 
soruyu oluşturamadıklarına değinmiştir.

Katılımcılarımızdan Safran; çoğunlukla hayır çünkü bu zor bir iştir cevabını 
vermiştir “Gerçekte çoklu bakış açısı nedir, önce bunu bir tartışmak gereklidir.” 
Safran’ın da bu konuda Bülent Arı ile aynı fikirde olduğunu görebiliyoruz.  Çoklu bakış 
açısı nedir, ülkemiz için çoklu bakış açısını kurmak ne demektir? Gibi problemlerin 
cevaplanmasının, kitapların çoklu bakış açısını yansıtıp yansıtmadığından daha önce 
tartışılması gereken bir problem olduğu çıkarımında bulunabiliriz.

Bu konuda, Safran ve Arı aynı düşünceyi paylaşmış olmalarına rağmen biz 
onları farklı cevaplar altında sınıflandırdık. Neden? Çünkü ikisi aynı fikirde olmalarına 
rağmen Arı, çoklu bakış açısının yansımalarının olumlu olduğunu, Safran ise böyle bir 
yansımanın hiç olmadığını belirtmiştir.

Katılımcılarımızdan Yazıcı; burada problemi açıklayan –belki- en sade ve doğru 
cevabı verebilmiştir. Öyle ki kendisi tarihsel olgu ve olaylarla ilgili çoklu bakış açılarına 
ne programda ne de kitaplarda yer verilmediğini söylemiş ve bu konu ile ilgili şu 
yorumda bulunmuştur; “Çağdaş Tarih Öğretimi”, bir tarihsel durumla ilgili birbiriyle 
çelişebilecek ifade, yorum ya da değerlendirmelerin bir arada verilerek, öğrencilerin 
bunlar arasından kendi tarihsel değerlendirmelerini oluşturmaları beklenir. Oysa yeni 
program, pozitivizmin katı nesnellik anlayışını, önceki programların kendisine bıraktığı 
bir miras olarak sıkı sıkıya sahiplenmiş durumda.” Bu değerlendirmesiyle, “Çağdaş Tarih 
Öğretimi”ni de tanımlayan Fatih Yazıcı, bir önceki soruları cevaplarken değindiğimiz, 
eski programdaki yapının ayak direyerek korunması durumuna da vurgu yapmıştır.

Katılımcılarımızdan, bu soruya, “kısmen yansımıştır” cevabını verenler; Öğr. Gör. 
Dr. Hüseyin Köksal, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Keskin, Doç. Dr. Yücel Kabapınar’dır.
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Katılımcılarımızdan Keskin’in cevabı, “kısmen yansıttığı” yönündedir. 
Kitaplardaki çeşitli etkinliklerde yansıtıldığını görüldüğünü, ama çoğunluk olarak 
yansıtılmadığını da üzülerek gördüğünü ifade etmiştir. Ve şunları söylemiştir; “......Ama 
halen milliyetçi bir bakışın ağırlığı programda sezilmektedir. Bu olumsuz bir bakış mıdır? 
Bana göre hayır.” Keskin, milliyetçiliğin program ve kitaplardaki ağırlığının sezildiğini 
söylemiştir, bu elbette ki çoklu bakış açısının yansıtılacağı uygun bir tutum değildir. 
Ama Keskin bunun olumsuz bir tutum olmadığını düşündüğünü açıkça belirtmiştir. 

Katılımcılarımızdan Köksal; “Çoklu bakış açısı derken ne kastettiğiniz önemli. 
Şurada bir Ermeni tarafından ya da bir Türk tarafından bakalım mı demektir çoklu 
bakış açısı?” Bir soruyla konuşmasına başlayan Köksal aslında bu konu ile ilgili 
önemli bir tanımlama sorunu olduğunu ifade ederken aynı zamanda maalesef, tarih 
eğitimcilerinin çoklu bakış  açısından ne anladığı ile ilgili konjonktürü de göz önüne 
sermiştir. Ve konuşmasına şu cümleler ile devam etmiştir;

“Biraz karışıklıkların olduğunu düşünüyorum. Çoklu bakış açısının alanının 
sınırlandığını düşünüyorum. Sadece bir olayın taraflarının bütün taraflarının ele alınması 
olarak algılandığını fark ediyorum. Bunun eksik olduğunu düşünüyorum. Ama bunun da 
bir artı olduğunun farkındayım. Yani Türkler İstanbul’u nasıl kazandı? Nasıl fethetti? 
Sorusunun altına bir de peki Bizans İstanbul’u nasıl kaybetti? sorusunun sorulmasının 
da “Çoklu Bakış Açısı” olduğunu ve kitaplarda da bunun yavaş yavaş yerleştiğini fark 
ediyorum.” 

Katılımcılarımızdan Kabapınar ise; Bir tek tarih dersinin “Yapılandırmacılıkta” 
çok geciktiğini diğer derslerin hepsinin, girdiğini söylemiştir. Bu durum neden böyle 
demek ki bazı şeyler için sokulmakta sıkıntı çekiliyor diye sorumuza karşılık verdi ve 
bizim de problem alanımızda olan çok önemli bir çıkarımı bizlerle paylaştı. Öyle ki; 
kendisi yapılandırmacılığın yani sistemin, birtakım davranışçı teoriyi dikte ettirmekte 
araç olarak kullanılmasından bahsetmiştir: 

“Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Yapılandırmacı sistemde, ön planda olan kanıtlardır. 
Kanıt ama nasıl kanıt? Dönemi anlatan her türlü 1. dereceden 2. dereceden kaynak. 
Bu kanıtlar öğrenciye olduğu gibi ve çoklu bakış açısına göre sunulur. Bu durumda 
öğretmene düşen yalnızca öğrencinin bu kaynakları kullanmasına rehberlik yapmaktır. 
Ama mühim olan bu kaynakların nasıl kullanıldığı öğrenciye hangi sıra ile verildiğidir. 
Burada kaynakları sunanların ya da kitapları yazanların/hazırlayanların niyeti devreye 
giriyor. Yani diyeceğimiz şudur ki kitapları hazırlayanlar yine yapılandırmacı sistemin 
teorisini kullanarak, istediği “aktarımcılığı” sağlayabiliyor. Bu bizler için daha da tehlikeli 
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bir bakış açısıdır. Davranışçı sistemde direkt olarak dikte ettirilen bilgi yeni sistemde 
öğrenciye kaynaklarla ispatlama yoluna gidilerek dikte ettiriliyor. Yani “Yapılandırmacı 
Anlayış”ın kavramaları kullanılarak yapılıyor bu. Tabi burada kaynakların veriliş sırası 
öğrenciye aktarılması çok önemli. Bu yolla “Davranışçı Anlayış”tan bile daha tehlikeli 
bir yolla “kanıt temelli” bir teori ile öğrenci işleniyor. Peki nerede kaldı bu sistemin 
yeni olması. Davranışçılık için demokratik olmayan ama yapılandırmacılık için daha 
demokratik bir sistem dediğimiz, tanım bu bahsettiğimiz niyet işine girince özelliğini 
kaybediyor. Burada belki de “Türk Tipi Demokrasi” dediğimiz sistem otomatik olarak 
devreye girecektir. Bu bizim için eski bir gelenek, yönetimle, rejimle ilgili bir yenilik söz 
konusu olunca, hemen Türk modelinde kılıfına sokmakta bir an bile geç kalınmadan 
harekete geçilen bu ülkede demokrasi, ikna kabiliyeti şeklini olmaktadır. Eski sistemden 
çok daha tehlikeli olduğunu gördüğümüz bu durum, yeni sistemin metodolojisine alet 
edilmek suretiyle gerçekleştiriliyor. Peki tarih bilimi bunun neresinde?”

Bu konu ile ilgili Kabapınar görüşmesinden elde ettiğimiz konuşmaları, aşağıda 
direk aktarıyoruz:

“Sizin lise kitaplarına baktım. Şimdi bir yapılandırmacılık var, bir de 
yapılandırmacılık var. Bunu yaratanların arka plandaki niyetleri ne kaygısını taşıyorum.

.......

Sizde küçük bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Nedir o? Yeni sistemmiş gibi 
gösterip, sürüyü yine aynı ağıla sokmaya çalışabilir miyiz? Eskisinde bir takım abartı 
özellikler bas bas bağırıyordu. Bak ben buradayım, bak ben abartıyım, bak ben aşılamaya 
çalışıyorum diyordu. Ama yeni sistemde, bak kanıtlar var, bak işte tarihsel empati 
yaptırıyorum, bak işte farklı görüşler sunuyorum adı altında veriliyor birtakım şeyler. Bu 
daha tehlikeli. Neden? Çünkü fark etmeyebilir öğrenci ve hatta bazı öğretmenler. Benim 
meselem bu. Çünkü bizim demokrasimiz malum, benim işte Türkiye tipi demokrasi 
dediğim bir şey. Demokrasiden anladığım şey ne? Ben kendimi dayatabiliyorsam 
demokrasi. Ötekiler üzerinden tanımlanan bir demokrasi değil. Bakın ilkokul 1,2,3 Hayat 
Bilgisini çok beğeniyorum. Yani gerçekten inanılmaz bana göre. Bazı detayları olur , onu 
tartışırız o ayrı, ama konular çok güzel. 4,5 Sosyal Bilgiler fena değil. 6,7 Sosyal Bilgiler? 
Neden biliyor musunuz? Tarihle ilgili konular başladı da ondan. 4,5’te yoktu. Kendi kişisel 
kanaatimce, 6,7’den itibaren sanki biraz, biz bu sürüyü tekrar ağıla sokalım mı kaygısı 
var. Bunu söylerken, bu kaygıyı taşırken gelişimin, değişimin de hakkını yememek lazım. 
4,5 Sosyal Bilgilerde bir tümce için canımı veririm. Nedir o? “Tarihin birden fazla yorumu 
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olduğu öğrenciye fark ettirilmelidir”. Bu kendi içerisinde bir devrim. Bunu ne kadar 
yapıyoruz ya da yapmıyoruz o önemli değil. Önemli olan anayasanın, yani programın 
içerisinde yer alıyor alması.” 

Diye aktaran Kabapınar, ümit verici gelişmeler olduğunu, onların da görmezden 
gelinemeyeceğini aktardı:

“Yeni kavramlara; tarihsel empati, belgelerin güvenilirliği, belgenin kendisinin 
önemli olduğu, yerel tarih, sözlü tarih ve benzeri pek çok kavrama yer verildi. Bu inanılmaz 
büyük bir devrim. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı son konuydu ve genellikle işlenmeden 
biterdi, yetişmezdi. Onu aştık artık. Şimdi bakıyorsunuz lise 4 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 
kitabının içerisinde Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı var. Öyle ya da böyle. Tarihin tanımı için 
çok basit bir tabirle; dün, bugün ve geleceğin zinciri denilir. Biz bugünü göremiyorduk, 
şimdi görüyoruz. Biliyorsunuz popüler bazı araştırmalar olur, çok ta tutulur. Şu anki 
kuşağı çevirin ve 1974 yılı Kıbrıs Olaylarını, 6-7 Eylül Olaylarını ve 1980 Askeri Darbesini 
sorun. Kenan Evren dendiğinde acaba kaçı biliyor? Demek ki, Çağdaş Dünya ve Türkiye 
Tarihi dersinin olması çok önemli. Demek istediğim kavramlarda değişme gelişme var. 
Ama sanki örtük mesajlarda ya da verilmek istenen alt mesaj, değer, bakış açıları da var. 
Edindiğim izlenim bu. Yoğurdu üfleyerek yiyorum biraz. Eskinin, biz bu sürüyü güderiz, 
biz bu sürüyü standartlaştırmaya çalışırız tipi bazı algıları hala var gibi geliyor bana. 
Şunu da belirteyim  ki, bunları söyleyince makbul akademisyen de olmazsın bu ülkede. Bu 
mülakatın sloganı “Pendik’teyiz” arkadaşlar.”

“İdeal olan diye bir şey yoktur. İdeal hep yeniden tanımlanır. Çaba harcamamız 
gereken şey daha fazla yapılandırmacılık. Nedir daha fazla yapılandırmacılık? Daha 
fazla özgürlük demektir, öyle değil mi? Akademik dünyanın ürettiği tarihsel bakış 
açılarını korkusuz, kaygısız bir biçimde ders kitaplarına sokabilmek lazım. Benim 
artık lisede hiçbir kaygım yok. Lisede her konu konuşulabilir, konuşulmalıdır. Daha 
önceden bilmiyorum size bahsettim mi? Ben, İngiltere’ye doktora yapmaya gittiğimde, 
ilk tanıştığım Honkong’lu kızın ilk sorduğu şey, “Midnight Ekspresi” idi. Ama ben 
izlememiştim. Neden? Çünkü yasaktı. İlk kez 2000’li yılların başında HBB diye bir 
televizyon kanalında izlendi ve Türkiye’ye bir şey olmadı. Tam tersine ben bilgilendim. 
O ön yargılı filme karşı nasıl bir bakış açısı geliştirebileceğime ilişkin donandım. Ben, 
İnkılap Tarihi dersinde, Ermeni Tehciri veya soykırımı her ne karın ağrısıysa artık, bu 
konuyu işlerken kesinlikle Dadriyan’ın da, Taner Akçam’ın da kitabına bakacaksınız 
diyorum. Demek istediğim, bir şeyi reddediyorsan da reddettiğin şeyin ne olduğunu bilme 
noktasından hareket ederek reddet, sloganik reddetme!”
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Katılımcıların, “Sizce, mevcut “Lise Tarih Kitapları”nda, ders kitabı 
yazarlarının değer yargıları, tarihsel olayların açıklanmasında belirleyici bir rol 
oynamış mıdır?” sorusuna dair görüşleri:

F %
Evet belirleyici olmuştur 1 10
Hayır belirleyici olmamıştır 6 60
Kısmen belirleyici olmuştur 2 20

Katılımcılarımızdan, bu soruya, “evet belirleyici olmuştur” cevabını veren; Prof. Dr. 
Dursun Dilek olmuştur. Dilek, her yazarın kendi dünya görüşünü, kendi bakış açısını ders 
kitabına yansıtacağını düşünmüştür. Eğer bir yazar “Yapılandırmacı Yaklaşım”a inanmışsa 
elbette ki farklı bakış açılarını ders kitabında ortaya koymak durumundadır. Amaç öğrenciye 
sorgulatmaktır. Burada Dursun Dilek bu soruya cevap veren diğer akademisyenlerin baktığı 
boyuttan değil daha farklı bir boyuttan bakmıştır. Burada Dilek’in bahsettiği, yazarın kendi 
bakışını dikte etmesi değil, diğer belgelerin yanında kendi bakış açısını da ortaya koyan 
belgeye kitabında yer verip öğrencinin muhakeme etmesini sağlamasıdır.

 Dilek bu konudaki görüşünü şöyle ifade etmiştir; “Eğer “Yapılandırmacı 
Yaklaşım”a uygun bir ders kitabı yazılıyorsa yazarın “Yapılandırmacı Yaklaşım”a uygun 
bir tarz benimsemesi gerekiyor “Davranışçı Yaklaşım”da olduğu gibi “Tekli Bakış Açısı” 
olmaz zaten biz ve öteki diye bir şey vardır. Bu normal bir şeydir, bu kaçınılmaz bir 
durumdur.” Dilek, bu konu ile ilgili diğer akademisyenlerden farklı düşünüyor, Dilek’e 
göre, fen bilimleri alanında bile objektiflik tartışılırken, sosyal alanlar söz konusu 
olduğunda zaten objektif olabilmenin çok ta mümkün olamayacağını söylüyor.

Dilek bu konu ile ilgili görüşünü sağlam bir temelde yapılandırabilmiştir;

“Çünkü her tarihçi aynı zamanda kendi döneminin ve kendi kültür bölgesinin 
mahpusudur. Daha da ötesine çıkmakta zorlanır. Objektif olmak zaten mümkün 
değildir. Fen bilimleri alanlarında bile objektiflik tartışılırken sosyal alanlar söz konusu 
olduğunda objektif olabilmek çok ta mümkün değildir. Dolayısıyla post modern anlayışa 
uygun olarak farklı bakış açılarının olması gerekir özellikle bir tarih ders kitabında.”

Katılımcılarımızdan, bu soruya, “hayır belirleyici olmamıştır” cevabını verenler; 
Doç. Dr. Yücel Kabapınar, Doç. Dr. Bülent Arı, Yrd. Doç. Dr. Erdal Aslan, Yrd. Doç. Dr. 
Erkan Dinç, Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Köksal, Prof. Dr. Mustafa Safran olmuştur.

Bu soruya altı akademisyen hayır cevabını vermiştir. Peki nedir bu ortak 
bakışın ivmesi? Akademisyenler, neye göre “hayır” cevabını vermişlerdir? Görüşme 
yaptığımız akademisyenlerin tamamı “Yapılandırmacı Anlayış”a, evet dedikleri 
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halde ders kitabı yazarlarının değer yargılarının tarihsel olayların açıklanmasında 
belirleyici rol oynaması, oynamaması, oynayamayacak olması gibi sebeplerle bu 
soruya hayır cevabını verdiklerini anlayabiliyoruz. Akademisyenlerin bu soruya kendi 
boyutlarından bakıp farklı cevaplar vermesine görüşmeler esnasında hiç müdahale 
etmedik. Biz bu çalışmada akademisyenlere belli bir soru kalıbını dikte etmedik, çünkü 
onların soruları kendilerine göre yapılandırmaları bizim en temel arzumuzdu. Şimdi 
biz de onların bu sorudan ne anladıklarında nasıl farklılıklar olduğunu analizimiz 
sırasında ifade etmeye çalışacağız.

“Talim Terbiye Kurulu”  gibi katı merkeziyetçi bir kurumun olmasından dolayı 
böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyleyerek bu soruya hayır cevabını veren, Yrd. 
Doç. Dr. Erkan Dinç olmuştur, Köksal da bu soruyu aynı minvalde yapılandırmış ve 
görüşlerini aşağıdaki cümleler ile ifadelendirmiştir; 

“Böyle bir rol oynayamaz. Yani o kitap geçmez, kabul edilmez. Örneğin bir yazar 
solcudur. Hiç bunun belirgin olduğu kitaplar gördünüz mü? Bu devletin kitabıdır. Öyle 
yazarların görüşleri falan kolay kolay yansımaz. Yansırsa çizerler, nesnel hale getirirler. 
Tabi ki başka şekilde tarihin doğasından tarih yazmanın doğasından kaynaklanan bazı 
öznellikler vardır, onlar yansımış olabilir, fakat gene küçük ayrıntılardır bunlar, “tarih 
ders kitabı yazmak”, “tarih yazmak” demek değildir. 

Yine bu soruya Köksal ve Dinç ile aynı pencereden bakan Kabapınar, “Hayır, 
öyle değildir. Bunu, ders kitabı yazarlarıyla mülakat yapmış biri olarak söylüyorum.  
Talim Terbiye Kurulunun bir şablonu vardır. Bu şablon eskisine göre biraz esnedi. 
Eskisi gibi değil. En azından farklı kaynaklara bakabiliyorlar. 1. , 2. elden görselleri 
getirebiliyorlar.”demiştir.

Katılımcılarımızdan Safran, aşağıda yer alan gerekçe ile bu soruya hayır cevabını 
vermiştir;

 “Ders kitapları ders kitabı yazarlarından bağımsız bir kurul tarafından belirlenmiş 
çok sıkı eleme ölçütlerinden geçerek kabul ediliyor. Bu nedenle yazarların kişisel 
görüşlerini yansıtabilmeleri gibi bir lüksleri yok.”

Katılımcılarımızdan Arı ise, şu anki ders kitaplarında değer yargılarının en 
az geçen şekli ile mevcut olduğunu, ders kitabı yazarının değer yargılarının kitaba 
geçmediğini ve bunun sebebinin de kitapta dikte metoduyla, ya da empoze yöntemiyle 
bilgi aktarımının çok fazla olmadığı gerekçesi ile bu soruya hayır cevabını vermiştir. 
Şöyle demiştir; 

“Bilgi araştırma metoduyla, mukayese yoluyla verildiği için, bilgiler başka 
yerlerden araştırmaya açık. O yüzden yazarın fikri ders kitabında fazlaca yok. Yani bütün 
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Cumhuriyet Tarihi boyunca en az şekliyle yansıdığını söyleyebilirim. O bakımdan, şu anki 
ders kitapları eskilerden çok daha iyi aslında.”

Katılımcılarımızdan bu soruya; “kısmen belirleyici olmuştur” cevabını verenler; 
Arş. Gör. Fatih Yazıcı ve Prof. Dr. Refik Turan olmuştur.

Turan, mevcut kitaplar için şu değerlendirmeleri yapmıştır: 

“Ama ben, size, öteden beri ders kitaplarıyla uğraşan biri olarak, kanaatimi eski 
yazarlar üzerinden bildireyim. Sadece ders kitabı yazarlarının değil bütün yazarların 
kısmi de olsa kendi sübjektif kanaatleri, kararları ve hükümleri kitaplara yansır. Bu, 
dünyada da, bizde de kaçınılmaz bir durumdur. Ama sadece bu mudur?”

Bu cümlelerden anladığımız üzere yazarların görüşlerinin ders kitaplarına 
kısmen de olsa yansımış olduğu bir gerçektir. Konuşmasının devamında, kitaplara, 
yazarların değer yargılarından çok daha fazlasının yansıdığını belirtmiştir. Peki 
kitaplara yansıyan bu noktalar nelerdir?:

1- İktidarın genel kanaati yansır ki; bu, en az yazarın kanaati kadar önemlidir ve 
dikkat edilmesi gerekir. 

2- Dünyada ve ülkemizde yaygın olan baskın moda fikirler, ideolojiler vardır ve 
bunlar da yansır. Mesela; bir dönem ülkemizde pozitivizm rüzgarları esmiştir ve kitaplara 
da yansımıştır. Özellikle sosyal bilgiler kitapları bundan nasibini daha fazla alır. Bir 
dönemde işte sosyalizm rüzgarları esmiştir ve bu da yansımıştır. Mesela şimdi; dünyada 
ve Türkiye’de güçlü liberal rüzgarlar esmiştir ve yansımıştır. İlköğretim kitaplarında 
liberalizm rüzgarlarını ve o çerçevedeki konuları görüyoruz. Hani o, “Ben Kimim” 
konusundan hareketle “Çevre ve Ben” ve çevreye dair bilgilerde, para ile ilgili konularda 
yine bilime dair konularda ve teknolojiye dair konularda liberalizm rüzgarları esiyor. Bu 
kaçınılmaz. Yani herhalde, lisedeki programlar da tamamlandığında bunlarda da yer 
aldığını göreceğiz. 

Katılımcılardan Yazıcı’nın da, bu konu ile ilgili fikri Turan ile aynıdır, Yazıcı’da 
değer yargısız bir tarihsel değerlendirmenin mümkün olmadığını, bu durumun zaten 
bilginin doğasına aykırı olduğunu belirtmiştir. Yazıcı’da tıpkı Turan gibi kitaplara 
yazarların değer yargılarından çok daha fazlasının yansıdığını açıklama gereği 
duymuştur ve ders kitabı hazırlayanların değer yargılarının çok daha ötesinde ders 
kitaplarında siyasal tutumların etkili olduğunu belirterek konuşmasına aşağıda ki gibi 
devam etmiştir. “Cumhuriyetin ilk yıllarında, tarih ders kitaplarında oldukça yoğun bir 
biçimde görülen bu durumun, günümüze yaklaştıkça yoğunluğunun azaldığını söylemek 
mümkün. Bu sebeple öncekilerle karşılaştırıldığında yeni tarih ders kitaplarının “Tarih 
Öğretimi”ne nispeten daha uygun olduğunu söyleyebiliriz.”
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Katılımcılarımızdan Kabapınar ise, kendisiyle bu konu ile ilgili mülakat 
yapıldığını ve kendisine danışıldığını söyleyerek şunları da ilave etmiştir; 

“Bu, böyle mi yani? Böyle bir kanıya nereden vardınız? Bu soru biraz değer dayatıcı 
bir soru gibi geldi bana. Ben, Ankara Merkez Öğretmenevi’nde yapılan toplantıya 
çağırıldım, gittim. Görüşlerimi de ifade etmeye çalıştım. Ama kendimi istatistiğin soğuk 
bir parçası gibi hissettim. Şunu demek istiyorum ki, size katılmıyorum. Özellikle 1,2,3,4,5,6 
ve 7. sınıfların programı hazırlanırken çok farklı kurumlar ve akademisyenlere soruldu. 
Haa, bunlar istatistik malzemesi. Ne demek istiyorum? 18 tane kuruma, bilmem kaç tane 
akademisyene, bilmem kaç tane üniversiteye sorduk sonuçta.

........

Ama şunu söyleyeyim ki ben, programın hazırlık sürecine çağırılmayacağımı 
biliyordum. Programda görüşüm alınmak üzere çağırılacağımı varsayıyordum da, asıl 
programı hazırlamak için yer almayacağımı biliyordum. Yani bir ekip kuruldu kendi 
içerisinde. Saygı da duyuyorum. Yakın olsun, Ankara merkezi olsun denildi. Buradan 
birkaç arkadaşım da destek verdi. Yani gelişme var. Çok ta büyük emek verildi. Çocuğu 
aktif kılmak diyorduk. Ama nasıl? Eskiden farkımız bu. Şimdi iyi-kötü, olumlu-olumsuz, 
hoş-nahoş en azından üzerinde akademik anlamda tartışabilecek bir dans pistimiz var. 
Sosyal değişim çok kolay olmuyor. Şimdi size, tersten, şimdiye kadar konuştuklarımızın 
üzerine tam tersinden bir soru oluşturacağım. O saf yapılandırmacı program 
hazırlansaydı bunu Yozgat’taki, Erzurum’daki bir okulda uygulayabilir miydik? Ne 
demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hani biraz önce söyledik ya; öğretmen ne derece 
hazır, öğrenci ne derece hazır? Belki bunu, yumuşak bir geçiş gibi de görmek lazım. Ama 
hani yine bu ülke bölünecek, şeriat gelecek, komünistler gelecek gibi korkulara kapılırsak, 
böyle vehimleri devam ettirirsek, bu yapı içerisinde barajın kapağını bu kadar az açtık, 
uzun sürede burada kalacak dersek o zaman çok yazık olur. Yani bir zemin oluşturduk, 
bu zemin üzerinde tartışacağız. Barajın kapağını bu kadar açmamıza rağmen bunu 
hazmedebildik mi diye soruyorum size?”  

Sonuç Ve Öneriler

Aldığımız eğitimler, yaptığımız çalışmalar ve “Tarih Eğitimi Alanı”nda uzman 
olan akademisyenlerle yaptığımız görüşmeler neticesinde gördük ki, “Yapılandırmacı 
Yaklaşım”ın doğasına, gerçek manada uygun olarak hazırlanacak programlar ve 
kitaplarla yetişen öğrencilerin, gerçek hayatta karşımıza nerede, nasıl davranacağını 
bilen, karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilen, eleştiren, eleştiriye açık, üretken, mutlu 
bireyler olarak çıkmaları  kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple, acabaların ardına 
sığınmadan, korkulardan ve kaygılardan tamamen arındırılmış programlar ve kitaplar 
hazırlamalıyız. 

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları
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“Yapılandırmacı Yaklaşım”ı, bu yaklaşımın dünyadaki uygulamalarını ve 
örneklerini bilen,  bilgili ve cesur akademisyenlerin, hem görüşleri alınmalı hem de  
onlardan programları ve kitapları hazırlamaları istenmelidir. Biz yine gördük ki, onlar, 
bu işin özünü bilen uzman kişiler olarak, böyle bir çalışmaya katılma noktasında 
gönüllü olacaklardır. Yeter ki, kendilerine fırsat verilsin ve “Yapılandırmacı Anlayış”ı 
tam olarak benimseme ve yerleştirme noktasında “Devlet” olarak da samimi ve kararlı 
olunsun. Bizim, öyle hassas konularımız var ki, biz bu konularda “Yapılandırmacı” 
olamayız denilmesin. 

Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız; 2007 yılından beri hazırlanılmasına 
uğraşılan  piyasadaki “Lise Tarih Kitapları”nın, “Yapılandırmacı Anlayış”a ne kadar 
uygun olduklarının uzmanlar tarafından sorgulanması, değerlendirilmesi yoluyla 
bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ışık tutmaktı. Çalışmaya başladıktan sonrada 
gördük ki, aslında  “Türk Eğitim Sistemi”nin, “Yapılandırmacı Anlayış” çerçevesinde 
biçimlendirilebilmesi adına yapılacak daha çok iş vardır. Bu anlamda, çalışmamızın,  
kitapları hazırlayacak kişiler için önemli bir görüş alanı sağlayacak nitelikte olacağını 
düşünmekteyiz.  

Unutulmamalıdır ki, “Yapılandırmacı Anlayış”a uygun bir eğitim-öğretim üçlü 
sacayağını, programlar, kitaplar ve işin ruhunu kavramış öğretmenler oluşturmaktadır. 
Yaptığımız çalışmada,  bu sacayağının birbirlerine ilişkin problemlerle ilgili önemli 
tespitler ve analizler bulacaksınız. Temennimiz, Lise Tarih Ders Kitaplarının, 
dünyada, “Tarih Öğretimi Alanı”nda yapılan çalışmalar çerçevesinde, gerçek manada 
“Yapılandırmacı” hale getirilmesidir. 
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Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Rolleri İle Kurum İmajı 
Arasındaki İlişkiler

M. Yüksel Erdoğdu1, Fatma Umurkan2  ve  Tahir Kuru3 

Bu araştırmanın ana amacı “Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Rolleri ile Kurum 
İmajı Arasındaki İlişkileri” ortaya koymaktır. Araştırma betimsel korelasyonel 
araştırma modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni İstanbul Küçükçekmece 
İlçe sınırları içindeki tüm okullardır. Araştırmanın verileri random (seçkisiz) olarak 
seçilen dördü özel olmak üzere toplam dokuz okuldan araştırmaya katılmaya gönüllü 
320 öğretmenlerden elde edilmiştir. Araştırmada Etik Liderlik Rolleri Ölçeği ile Kurum 
İmajı Ölçeği ve  araştırıcı tarafından geliştirilmiş anket kullanılmıştır. Elde edilen 
verilerin analizi için, iki değişken arasındaki ilişki için Pearson Momentler Çarpımı 
Korelasyon Katsayısı, iki değişken ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için Mann 
Whitney U testi, ikiden fazla ortalama arasındaki farkın anlamlılığı içinde Kruskal 
Wallis Testi kullanılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin etik liderlik 
algıları ile kurum imajları arasında pozitif yönde ilişki gözlenmiştir. Bununla birlikte 
kadın öğretmenler okul idarecilerini etik liderlik açısından erkek öğretmenlere göre 
daha olumlu, aynı şekilde kurum imajlarını daha yüksek algılamaktadırlar. Kadın 
okul yöneticileri, erkek okul yöneticilerine göre daha etik liderlik özelliklerine 
sahiptir, bununla birlikte kurum imajları daha yüksektir. Sınıf öğretmenleri branş 
öğretmenlerine göre kurum imajlarını daha yüksek algılamaktadırlar. Özel sektörde 
çalışan okul yöneticileri, kamu kurumlarında çalışan okul yöneticilerine göre etik 
liderlik açısından daha olumlu algılanmakta, bununla birlikte özel okulda çalışan 
öğretmenler kurum imajlarının daha yüksek olduğunu düşünmektedirler. Sonuç 
olarak eğitim öğretim etkinliklerinin başarılı olması, kurum içi ilişkilerin sağlıklı 
olması ve kurum imajının yüksek olması açısından kurum yöneticilerinin etik liderlik 
özelliklerine sahip olmaları önemli görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Liderlik, Etik liderlik, Kurumsal İmaj. 

The aim of this study is to investigate the relationship between the Corporate 
Image and the Ethical Leadership of School Administrators. This investigation was 
implemented by using descriptive-correlational research model. This investigation 
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2  Halkalı Mehmet Akif Ersoy Teknik ve EML,fatumurkan@gmail.com
3  Rehber öğretmen, tahirkuru@hotmail.com
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includes all the schools in İstanbul Küçükçekmece County boundaries. The data were 
carried out by using the data from nine schools which include 320 volunteer teachers 
and one randomly selected person. In this investigation, Ethic Leadership Roles Scale, 
Corporate Image Scale and the scale which was created by the researcher were used. 
For the analysis of the carried data; Pearson Multiplication Correlation Factor is used 
for the correalation between two variables, Mann Whitney U Test is used for the 
significance of two variant means and Kruskal Wallis Test was used for the significance 
of variant means more than two. According to the carried data, it can be concluded that 
there is a positive correlation between the ethical concepts of teachers and corporate 
images. In addition to this point, female teachers perceive their corporate image more 
superior than male teachers. At the same time, they perceive school administrators in a 
more positive way than male teachers. Female school administrators have more ethical 
leadership qualities than male teachers. Also, their corporate images are superior. 
Primary-school teachers perceive their corporate image more superior than in-field 
teachers. The school administrators work in private sector are perceived more positive 
than the ones who work in public sector. In addition to this point, the teachers who 
work in private schools think that their corporate image is superior. In conclusion, it is 
rather important to have Corporate Administrators with ethical leadership qualities to 
be successful in education and schoolteaching, to have well in-house relationship and 
to have a superior corporate image.

Keywords: Leadership, Ethical Leadership, Corporate Image.
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Giriş

Eğitim öğretim etkinliklerin en önemli halkalarından biri de okul yöneticileridir. 
Tarihsel sürece bakıldığında okul müdürlerinin temel görevi okulunu yönetmek 
ve belirlenen misyon çerçevesinde okulu idare etmekti. Ancak günümüzde okul 
yöneticilerinin görev ve sorumlulukları okulun işleyişi, çağdaş eğitim yönetimindeki 
değişime bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. 

Eski okul yönetiminde müdürlerin gerçekleştirdikleri roller, katı kuralların 
hüküm sürdüğü bürokratik süreç ve normların bütünlüğünü korumak olarak 
tasarlanmıştır.Günümüz eğitim örgütlerinde görev yapan müdürlerin rolleri, sahip 
oldukları güçler, öğrenci performansına odaklı değerlendirme, karmaşık sosyal çevre, 
çok kutuplu toplum, öğretmenlerin rollerindeki değişim ve öğretme işinin yeniden 
düzenlenmesi gibi etkenlerden dolayı daha esnek ve çeşitlidir(Mulford, 2003).

Çağdaş okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri beklenen rollere dair yürütülen 
araştırmalar, müdürlerin en temel rollerini kolaylaştırıcıolarak tanımlamaktadır 
Bu kapsamda Foley (2001) müdürlerin %77’sinin okulda işleri kolaylaştırma, 
%30,8’inin zamanı düzenleme, %23,2’sinin ekonomik kaynak bulma ve toplumla 
ilişkilerin geliştirilmesi rolleri üzerinde durduklarını ortaya koymuştur. Grimmett’e 
göre (1996) okul yöneticilerinin sahip olması gereken temel roller;çatışma yönetimi, 
meslektaş işbirliği ve deneyime dayalı okul ortamları oluşturma, öğretmen söylem ve 
eylemine odaklanma ile öğretmen ve öğrenci öğrenmesiyle ilgili eylem çalışmalarında 
bulunmaktır.

Okul yöneticilerinin özellikle kurum içi işleyişi düzenli, işbirlikçi ve sağlıklı 
yönetmesi için sahip olması gereken birçok özelliklerinden biri de liderlik vasıflarına 
sahip olmasıdır.  Liderlik birçok kuramcıya göre farklı bir şekilde tanımlanmıştır. 
Şişman’a (2004) göre liderlik; belirli amaçlar ve hedefler doğrultusunda başkalarını 
etkileyebilme ve eyleme sevk edebilme gücü olarak tanımlanırken,Werner’e 
(1993:17) göre liderlik; belli bir durumda, belli bir anda ve belli koşullar altındaki bir 
grup insanın örgütsel hedeflerine ulaşmaları için gönüllü olarak çabalamasını teşvik 
eden, ortak hedeflere ulaşmada yardımcı olan,deneyimleri aktaran ve uygulanan 
liderlik türünden hoşnut olmalarını sağlayan etkileme sürecidir (Akt. Alkın, 2006:5). 
Zaleznik’e (1977:267) göre liderlik; izleyicilerin düşünce ve eylemlerini etkileme 
doğrultusunda güç kullanmaktır (Akt. Çelik, 2007:1). Verilen tanımlamalara bağlı 
olarak liderlik ve yöneticilik aynı anlamda kullanılabilir mi sorusu akla gelmektedir. 
Yöneticilik ve liderlik birçok kez benzer anlamlarda kullanılsa da aralarında temel 
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bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bursalıoğlu’na(2008:204).göre lideri yöneticiden 
ayıran en büyük özelliği onun yönetici gibi bugünle değil gelecekle ilgilenmesidir. Bir 
başka deyişle yönetici bugünü kurtarmanın telaşındayken, lider yarın ne yapabilirim 
ile ilgilenmektedir. Liderler büyük planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır. Yöneticiler ise 
bu planların gerçekleşmesini sağlayan kişilerdir. 

Lider olanın sahip olması gereken temel bazı özellikleri; ileriye görebilme, 
inisiyatif sahibi olma, dürüstlük, kişiler arası ilişkilerde başarılılık, kişisel bütünlük, 
strese karşı dayanıklılık, iş başarma yeteneği, kararlılık, kendine güven vb. sayılabilir 
(Zel, 2001: akt. Sağlam 2008). Liderlik ile ilgili yapılan çalışmalar farklı liderlik model 
ve kuramlarının da oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu kuramlardan biri de etik 
liderlik modelidir. 

Çağımızda, insanları etkilemek için bürokratik ve yasal otoriteden çok,değer, 
inanç, duygu ve güven temelli yeni bir liderlik biçimine ihtiyaçduyulmaktadır. Bu liderlik 
biçiminin temel güç ve etki kaynağı moral (ahlaki)ve etik otoriteye dayanmaktadır. 
Etik bir lider, moral ve bürokratik gücükişiliğinde birleştirmiş, doğruyu tanımlamaya 
ilişkin bir değerler ve inançlarsistemi oluşturmuş dengeli bir liderdir (Sergiovanni, 
1992: 16; Fulmer, 2004:313; Crawford and Nicklaus, 2000: 24).

Etik liderlik Fulmer’e (2004) göre  etik, yöneticiler ve çeşitli alanlardaki 
akademisyenler için sıkrastlanan bir konu haline gelmiştir. Etik, değerler, liderlik ve 
doğruluk gibi kavramlar yöneticilerin ulusal ve küresel ekonomilerde önemli kayıplar 
söz konusu iken, büyükönem verdikleri konular olmuştur.Sergiovanni (1992: 7),  
Bolman ve Deal (1995: 5), etik liderliği, liderliğinkalbi olarak ifade etmekte ve okul 
yönetimi açısından büyük önem taşıyan bir kavram olarak görmektedir. Eğer liderin 
beyni ve kalbi, elinden ayrılırsa, yaptığı eylemler, verdiği kararlar ve davranışları 
anlaşılamaz. Liderliğin kalbi, liderin (liderlik yapan kişinin) değerleri, inançları ve 
arzularını ifade etmektedir. Liderliğin beyni, liderin sürekli geliştirdiği zihin kapasitesi, 
uygulamaya ilişkin teorileri ve yeteneklerini yansıtmaktadır. Lider bunları karşılaştığı 
durumlara yansıtarak eylemde bulunur. Liderin beyni, kalbi tarafından biçimlendirilir. 
Kararlar ve eylemler beyin ve kalp tarafından doğrulanır ya da yeniden biçimlendirilir.

Aydın’a göre etik yönetiminin temel amacı, örgütlerde arzulanan davranışları 
teşviketmektir. Etik yönetimini diğer yönetim uygulamaları ile birleştirmek, çalışanların 
katılım ve sahiplenme duygularının yüksek düzeyde olmasını sağlayacaktır. Etik 
yönetimini yerine getirirken, karar verme ve davranış sergileme aşamasında etiksel 
anlamda düşünme noktasında yol gösterici bazı ilkeler mevcuttur. Bu ilkeler, yapılacak 
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işlerde, alınacak kararlarda saptanan standartlar olarak kabul edilebilmektedir. Etiksel 
yönetim ilkeleri topluma faydalı işleri gerçekleştirmede, halkın güvenini sağlamada ve 
şüpheleri gidermede önemli rol oynamaktadırlar. (Akt: Başarır, 2006). 

Liderlik rollerini benimsemiş ve bunu uygulamaya aktarabilmiş yöneticiler 
bireylerin örgütsel bağlılığını, mesleki performanslarını, sosyal adaleti ve kurum 
imajını da olumlu yönde etkileyebilmektedir. Bu araştırmada etik liderlik özellikleri 
ile kurum imajı arasındaki ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Kurum imajı, Aydın ve Özer’e (2005:913)  bir değerlendirme sürecinin sonucudur. 
Kurum hakkında yeterli bilgiye sahip olunmasa bile ağızdan ağıza iletişim ya da 
reklam yoluyla, kurum imajı oluşumu gerçekleşebilmektedir. (Akt. Marangoz ve Biber, 
2007:175). Johnson’a (2008)  göre kurumsal imajı bir kurumun paydaşlarının kuruma 
ait kasıtlı ya da kasıtsız bir biçimde oluşmuş algılamalarının bütünüdür. Uyar’a (2003) 
göre kurumsal imaj, birkurum ya da kuruluşun, kamuoyu tarafından algılanış biçimidir. 
Bu algılama insanların zihninde peşin hükümler ve önyargılar sonucu oluşmaktadır. 
Bu algılama her zaman kurumun gerçek görüntüsünü yansıtmasa da, bu imaj gerçek 
olarak algılanmaktadır (akt. Fidan, 2009). Peltekoğlu’na (1997) göre kurumsal imaj; 
kurumsal görüntü, kurumsal iletişim ve kurumsal davranış olmak üzere üç unsurdan 
meydan gelir. Başka bir deyişle kurumun imajını kurum içi iletişimi, bireylere karşı 
davranışları ve kurumun genel görüntüsü oluşturur(akt. Özüpek, 2005).

Zheng’e (2005) göre ise okul imajını, okulun sunumu, öğretmenleri, yönetim 
hizmetleri, çevresi, çalışma programları, halkla ve okul aile birliği ile olan ilişkileri 
belirlemektedir. Ludvik’e (2001) göre okul imajı okulun büyüklüğü, tesisleri, program 
kalitesi, derslerin içeriklerini yenileme hızı, ders dışı aktiviteleri, okuldaki sıcak arkadaş 
iklimi, öğrenci davranışları, mezunların okula katkıları, eğitim ve öğretmenlerin 
kalitesi, okul-aile işbirliği, yerel kuruluşlarla işbirliği yapma durumu ve okulun ünü ile 
ölçülmektedir (akt. Tai ve diğerleri, 2007:193).

Jiang ve Xu’a  (2005) göre olumlu bir okul imajında, öğretim kalitesindeki 
kusursuz performans, öğrencibaşarısı, kaliteli yönetim hizmetleri, temiz ve kullanışlı 
fiziki mekânlar gibi özellikler bulunmalıdır. Daha önce okul imajıyla ilgili yapılan 
çalışmaları inceledikten sonra okul imajı ile ilgili olarak altı özellik tespit edilmiştir 

1. Öğretmen kalitesi: Profesyonel bilgi, eğitim düzeyi ve öğretmenlerin öğretme 
tutumları.

2. Öğrenci kalitesi: Öğrencilerin kişilik davranışları ve çalışma tutumları.
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3. Fiziki mekânlar: Okulun fiziksel tesisleri, donanımları ve tabelaları.

4. Okulun atmosferi: Okuldaki moral düzeyi.

5. Okulun çevresi: Okulun ve okulun çevresinin fiziksel düzenlemeleri.

6.Okulun başarısı: Okulun yönetimsel etkililiği, öğrencilerin ilerleme düzeyleri 
ve okulu bitirdikten sonra iş bulma yüzdeleri, özel yetenek başarıları ve mezunların 
okul etkinliklerine katılımları gibi tüm performansını ifade etmektedir (Akt. Tai ve 
diğerleri, 2007:194).

 Bu araştırma ile yöneticilerin etik liderlik rolleri ile  kurum imajı arasındaki 
ilişkileri ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğretmenlerin sahip 
olduğu demografik özellikleri ile belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek 
bu bağlamda etik liderlik ve kurum imajı algısını yükseltmek amacıyla gerekli 
düzenlemelere temel oluşturacak sonuçlara ulaşmak amaçlandığından araştırmanın 
özel bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. 

Yöntem

Bu araştırmanın temel amacı “Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Rolleri ile 
Kurum İmajı Arasındaki İlişkilerinin” incelenmesidir. Bu bağlamda araştırma, betimsel 
ilişkisel modeldedir.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni İstanbul Küçükçekmece İlçe Sınırları içinde bulunan tüm 
ilköğretim okulları öğretmenleridir. Araştırmanın verileri dördü özel dokuz okulda 
çalışan toplam320 öğretmenden elde edilmiştir.  Araştırmaya alınan okullar seçkisiz 
olarak belirlenmiş araştırmanın verileri aşağıda adı verilen okullarda araştırmaya 
katılmak isteyen gönüllü öğretmenlerden elde edilmiştir. Araştırmaya alınan 
öğretmenlerin cinsiyet dağlıklarına Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Tablo-1. Örnekleme Alınan Okulların Öğretmenlerin Cinsiyet Dağılımları 
ve Yüzdelikleri

Cinsiyet N %
Kadın 183 57
Erkek 137 43
Toplam 320 100

Tablo1’de görüldüğü gibi araştırmaya 320 öğretmen alınmıştır. Öğretmenlerin 183’ü 
(% 57) ekadın 137’si (% 43) erkektir. 
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Veri Toplama  Araçları 

Etik Liderlik Ölçeği (ELÖ), Yılmaz (2005) tarafından öğretmen görüşlerine 
göre, okul yöneticilerinin etik liderlik düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. 
Yılmaz (2005) ölçeğinde 4 faktör bulmuştur. Dört faktörün açıklanan toplamvaryansı 
%61,139’dur. Birinci faktör varyansın %21,525’ini (özdeğer:8,302), ikinci faktör 
%14,208’ini (özdeğer:5,480), üçüncü faktör %14,638”ini (özdeğer:4,165), dördüncü 
faktör ise %10,798’ünü (özdeğer:5,646) açıklamaktadır. Etik Liderlik Ölçeğinin (ELÖ) 
güvenilirliğini kestirmek için  Cronbach Alpha katsayısını elde edilen güvenirlik 
değerleri .90 ile .97 arasında değişmektedir. 

Kurum İmajı Ölçeği Gürbüz(2008) tarafından öğretmen görüşlerine göre, 
ilköğretim okullarının kurumsal imajının nasıl algılandığını belirlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçek yedi alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin faktör yükleri .60 ile .88 
arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayı ile hesaplanan güvenirlik 
değerleri de .81 ile .94 arasında değişmektedir. 

Ayrıca öğretmenlerin demografik özellikleri ortaya koymak amacıyla araştırıcı 
tarafından bir anket geliştirilmiştir. 

Verilerin Analizinde Kullanılan İstatistiksel Teknikleri

Etik Liderlik Ölçeğinden ve Kurum İmajı Ölçeği puanları arasındaki ilişkinin 
hesaplanması için “Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon” katsayısı hesaplanmıştır. 

Araştırmadan kullanılan ölçme araçlarından elde edilen puanların normallik 
varsayımını karşılayıp karşılamadığı Kolmogorov Simirnov testi ile test edilmiş ve elde 
edilen anlamlılık değerinin ( p değeri) 0.05’ten küçük olduğu gözlenmiş ve buna bağlı 
olarak puanların normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Bu nedenle iki değişken 
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı için “Mann Whitney U Testi” ikiden fazla grup 
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı içinde “Kruskal Wallis Testi” kullanılmıştır. 

Bulgular

Öğretmenlerin Etik Liderlik Rolleri ile Kurum İmajı Ölçeği puanları arasındaki 
ilişkilere Tablo-2’de yer verilmiştir. 

Tablo-2. Etik Liderlik Ölçeği Puanları ile Kurum İmajı Ölçeği Puanları 
Arasındaki İlişki

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik
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Etik Liderlik Kurum İmajı

r

p

.730*

0.00

*p<0.01

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmenlerin etik liderlik ölçeği punları ile kurum 
imajı ölçeği puanları arasında yüksek ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile 
öğretmenlerin kurum yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine sahip olduğuna dönük algıları 
yükseldikçe kurum imajına dönük algıları da yüksek olmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin Etik Liderlik veKurum İmajı Ölçeği puanlarının 
cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U testi ile test edilmiş 
elde edilen sonuçlara Tablo 3’de yer verilmiştir. 

Tablo-3. Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği Puanlarının Cinsiyete Göre Mann 
Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçek Grup N

Sıra 
Ortalaması

Sıra Toplamı

U P

Etik 
Liderlik 

Kadın 137 70.22 5013.50 1925.500** 0.18
Erkek 183 64.35 3101.50

Kurum
İmajı

Kadın  137 68.33 5179.50 1820.500** 0.48
Erkek 183 58.66 3101.50

  **p<0.05

Etik Liderlik Ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir 

(U=1925.50 p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında kadın öğretmenlerinEtik Liderlik 

Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=70.22) erkek öğretmenlerin ortalama puanlarından (x̅=64.35) 

daha yüksektir. Bu sonuç kadın öğretmenlerin okul idarecilerini etik liderlik açısından erkek 

öğretmenlere göre daha olumlu algıladıklarını göstermektedir. 

Kurum İmajı Ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı farklılıklar göstermektedir 

(U=1820.50 p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında kadın öğretmenlerinKurum İmajı 

Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=68.33) erkek öğretmenlerin ortalama puanlarından (x̅=58.66) 

daha yüksektir. Bu sonuç kadın öğretmenlerin çalıştıkları okulun imajını  erkek öğretmenlere 

göre  daha olumlu algıladıklarını göstermektedir. 
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Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği puanlarının okul idarecisinin cinsiyetine göre 
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla uygulanan göre Mann Whitney U Testi 
sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir. 

Tablo-4. Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği Puanlarının Okul İdarecisinin 
Cinsiyetine Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçek Grup N

Sıra Ortalaması Sıra Toplamı

U P

Etik 

Liderlik 

Kadın 92 70.02 5413.50 1925.500** 0.42
Erkek 228 61.65 3101.50

Kurum

İmajı

Kadın 92 69.23 5179.50 3101.500** 0.33
Erkek 228 60.02 2948.50

  **p<0.05

Etik Liderlik Ölçeği puanları okul idarecisinin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir (U=1925.50 p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında kadın 
idarecilerininEtik Liderlik Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=70.02) erkek idarecilerin ortalama 
puanlarından (x̅=61.65) daha yüksektir. Bu sonuç kadın idarecilerinerkek idarecilere göre 
daha etik liderlik özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir.

Kurum İmajı Ölçeği puanları okul idarecilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir (U=3101.50 p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında kadın 
idarecilerininKurum İmajı Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=69.23) erkek idarecilerinin ortalama 
puanlarından (x̅=60.02) daha yüksektir. Bu sonuç kadın idarecilerinin okulun imajının erkek 
idarecilere göre daha yüksek algılandığını ortaya koymaktadır. 

Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği puanlarının öğretmenlerin branşına göre 
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla uygulanan göre Mann Whitney U Testi 
sonuçlarına Tablo 5’te yer verilmiştir. 

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik



46

Tablo-5. Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği PuanlarınınÖğretmenlerin 
Branşına Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçek Grup N

Sıra Ortalaması Sıra Toplamı

U P
Etik 

Liderlik 

Sınıf 138 73,58 1839,50 1110,500 .233
Branş 182 63,58 6675,50

Kurum

İmajı

Sınıf 138 78,65 1993,00 1010,000 .045*
Branş 182 61,40 6263,00

  **p<0.05

Etik Liderlik Ölçeği puanları öğretmenlerin branşına göre anlamlı farklılıklar 
göstermemektedir (U=1110.50 p>0.05). 

Kurum İmajı Ölçeği puanları öğretmenlerin branşına göre anlamlı farklılıklar 
göstermektedir (U=1010.00. p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında sınıf 
öğretmenlerininKurum İmajı Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=78.65) branş öğretmenlerinin 
ortalama puanlarından (x̅=61.40) daha yüksektir. 

Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği puanlarının öğretmenlerin bağlı olduğu kuruma 
göre (kamu ya da özel) farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla uygulanan  göre 
Mann Whitney U Testi sonuçlarına Tablo 6’da yer verilmiştir. 

Tablo-6. Etik Liderlik ve Kurum İmajı Ölçeği PuanlarınınÖğretmenlerin 
Bağlı Olduğu Kuruma Göre Mann Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçek Grup N

Sıra 
Ortalaması

Sıra Toplamı

U P
Etik 

Liderlik 

Kamu 211 64,80 8164,50 163,500** .011
Özel 109 96,30 481,50

Kurum

İmajı

Kamu 211 63,08 7758,50 132,500* .000
Özel 109 99,50 497,50

       *p<0.01 **p<0.05

Etik Liderlik Ölçeği puanlarıöğretmenlerin bağlı olduğu kuruma göre anlamlı 
farklılıklar göstermektedir (U=163.50 p<0.05). Sıra ortalamaları dikkat alındığında özel 
kurumlarda çalışan öğretmenlerin Etik Liderlik Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=96.30) kamu 
kurumunda çalışan öğretmenlerin  ortalama puanlarından (x̅=63.08) daha yüksektir. Bu 
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sonuç özel okullarda çalışan öğretmenlerin kamu kurumunda çalışan öğretmenlere göre okul 
idarecilerini daha etik liderlik özelliklerine sahip olduğunu algıladıklarını göstermektedir.

Kurum İmajı Ölçeği puanları öğretmenlerin bağlı olduğu kuruma göre anlamlı 
farklılıklar göstermektedir (U=132.50 p<0.00). Sıra ortalamaları dikkat alındığında özel 
okullarda çalışanöğretmenlerin Kurum İmajı Ölçeği puan ortalamaları  (x̅=99.50)kamu 
kurumunda çalışan öğretmenlerin ortalama puanlarından (x̅=63.08) daha yüksektir. Bu 
sonuç özel okullarda çalışan öğretmenlerin kamu kurumunda çalışan öğretmenlere göre 
çalıştıkları kurum imajını daha yüksek algıladıklarını göstermektedir.

Kurum İmajı Ölçeği Puanlarının öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre Kruskal 
Wallis Testi sonuçlarına Tablo 7’de yer verilmiştir.

Tablo-7. Kurum İmajı Ölçeği PuanlarınınÖğretmenlerin Öğrenim 
Durumlarına Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Öğrenim Durumu

n Sıra Ort. sd p Anlamlı 
Fark

A.Önlisans 55 90,75 2 7,007* .030 A-B
B.Lisans 163 61,31 A-C

C.Yüksek Lisans 102 60,68

*p<0.05

Analiz sonuçları Kurum İmajı Ölçeği puanlarının öğretmenlerin öğrenim durumuna 
göre farklılıklar göstermektedir. = (sd=2, n=320)= 7.07, p<0.05.  Grupların sıra ortalamaları 
dikkate alındığında ön lisans mezunu olanların kurum imajı ölçeği puanlarının, lisans ve 
yüksek lisans mezunu olan öğretmenlerden yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Gruplar 
arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla Mann Whitney U Testi uygulanmış 
elde edilen sonuçlara göre ön lisans mezunlarının Kurum İmajı Ölçeği puanlarının lisans ve 
yüksek lisans mezunu olan öğretmenlere göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Etik Liderlik Ölçeği puanları öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre anlamlı 
farklılıklar göstermemektedir. 

Etik Liderlik Ölçeği Puanlarının öğretmenlerin okulda çalışma sürelerine göre 
Kruskal Wallis Testi sonuçlarına Tablo 8’de yer verilmiştir. 

Tablo-8. Etik Liderlik Ölçeği PuanlarınınÖğretmenlerin Okulda Çalışma 
Sürelerine Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik
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Çalışma Süresi n Sıra Ort. sd p Anlamlı 
Fark

A. 0-5 yıl 164 60,49 3 10.23* .000 D-A
B.6-10 yıl 63 87,92

C.11-15 yıl 46 82,25

D. 16 ve üstü 37 92,50

*p<0.01

Analiz sonuçları Etik Liderlik Ölçeği puanlarının öğretmenlerin okulda çalışma 
sürelerine göre farklılıklar göstermektedir.   = (sd=3, n=320)= 10.23, *p<0.01.  Grupların 
sıra ortalamaları dikkate alındığında 16 ve üstü yıl çalışan öğretmenlerin Etik Liderlik 
Ölçeği puanlarının, 0-5 yıl,  6-10 yıl, 11-15 yıldır çalışan öğretmenlerden yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır. Gruplar arasındaki farkın anlamlılığını ortaya koymak amacıyla Mann 
Whitney U Testi uygulanmış elde edilen sonuçlara göre sadece 16 ve üstü yıl çalışan 
öğretmenlerin, 0-5 yıldır çalışanlara göre Etik Liderlik Ölçeği puanlarının anlamlı bir 
şekilde yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

Kurum İmajı Ölçeği puanları öğretmenlerin okulda çalışma sürelerine göre anlamlı 
farklılıklar göstermemektedir. 

 Araştırma bulgularına göre Etik Liderlik Ölçeği puanları ile Kurum İmajı Ölçeği 
puanlarının öğretmenlerin mesleki kıdemi, okulda bulunan öğretmen sayısı ve okul 
yöneticisinin eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. 

Tartışma Sonuç ve Öneriler

Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin etik liderlik özelliklerine sahip 
olması ile öğretmenlerin kurum imajlarını olumlu algılamaları arasında pozitif 
yönde olumlu ilişkiler gözlenmiştir. Etik lider özelliklerine sahip yöneticiler, etik 
bilince sahiptir ve bu yönde bilinç oluşturur, başkalarına örnek olup çalışanlarına 
sorumluluklar verir, çalışanların duygu ve düşüncelerine dikkate alır ve önem verir.  Bu 
bağlamda bu şekilde yönetim sergileyen yöneticiler ister istemez kurum imajlarının 
yükselmesine katkıda bulunurlar. Kurşun(2011) tarafından yapılan bir araştırmada 
okul yöneticilerinin etik liderlik rolleri ile kurum imajı ve alt ölçekleri arasında genel 
olarak olumlu ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır. Etik liderlik özelliklerine sahip 
yöneticiler çalışanlarına sorumluluk vermektedirler. Bu çerçevede Özüpek (2004) 
tarafından Turkcell’de yapılan bir başka araştırmada çalışanlara sorumluluk verilmesi 
durumunda çalışanların kurum imajlarının daha olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Aikman (2003) tarafından sağlık sektöründe yapılan bir başka araştırmada ise, etik 
liderlik ilekurum kültürü arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur.Uğurlu (2009), 
öğretmenlerin, yöneticilerin etik liderlik özelliklerine aitalgılamaları ile örgütsel adalet 
ve örgütsel bağlılığa ait algıları arasındaki ilişkiyiaçıklama düzeyini ortaya koymak 
amacıyla yaptığı çalışmada, öğretmenlerin, yöneticilerin etik liderlik düzeyini algılama 
düzeyi oldukça yüksek çıkmıştır. Özellikle örgütsel bağlılığın kurum imajını olumlu 
etkilemesi açısından elde edilen bulgular bu araştırma içinde önemli görülmüştür. 

Araştırma bulgularına göre kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere göre okul 
yöneticilerini daha etik liderlik özelliklerine sahip olarak algılamaktadırlar.  Bunun 
temel nedenlerinin kadın öğretmenlerin daha çok sorumluluk üstlenme eğilimleri, 
değer anlayışına daha çok sahip olma istekleri ve okul yönetiminde görev alma 
konusunda rekabetçi bir yapıya sahip olmaktan kaçınmaları olarak düşünülmektedir. 
Tan (2006), “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet 
Konusundaki Algıları” isimli araştırmasında ilköğretim okullarında örgütsel adaletin 
gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, hizmet yılı ve 
eğitim bölgeleri açısından anlamlı farklılıkların olduğu ortaya koymuştur. Özellikle 
bayan öğretmenlerin ilköğretim okullarında örgütsel adaletin gerçekleşme düzeyi 
hakkında daha olumlu düşündükleri sonucuna varılmıştır.Yılmaz (2005), tarafından 
yapılan bir başka araştırmada, öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin 
etik liderlik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığını bununla birlikte 
kendi memleketlerinde çalışıp çalışmama durumlarına göre farklılaştığını ortaya 
koymuştur. Küçükkkaraduman (2006), Turhan (2007) ve Kentsu (2007) tarafından 
yapılan araştırmalarda da kadın öğretmenlerin okul yöneticilerini etik liderlik 
açısından erkek öğretmenlere göre daha olumlu algıladığını ortaya koymuştur. 

Araştırma bulgularına göre kadın öğretmenlerin kurum imajı algıları erkek 
öğretmenlerden anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin 
kurumsal bağlılıklarının ve sahiplenme duygularının yüksek olması bu durumun olası 
nedenlerinden olduğu düşünülmektedir. 

Büyükgöze (2012) tarafından bir büyükşehir belediyesinin insan kaynaklarında 
yapılan, kurumsal imaj ile demografik özellikler arasındaki ilişkileri konu alan 
araştırmasında,  kurumsalimajın ve alt boyutlarının, çalışanların cinsiyet, eğitim 
durumu ve medeni durumlarına göre değişmediğiniortaya koymuştur.

Araştırma bulgularına göre kadın yöneticilerin etik liderlik özellikleri erkek 
okul yöneticilerine göre daha yüksek algılanmaktadır. Etik lider; hümanist özelliklere 
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sahip, insan haklarına saygılı, sevgi ve hoşgörülü, olumlu insan ilişkilerine sahip, 
tarafsız bireylerdir. Bu niteliklerin kadın yöneticilerin cinsiyet özellikleri ile daha çok 
paralellik göstermesi nedeniyle kadın idarecilerin daha etik liderlik rollerine sahip 
olduğu düşünülmektedir. 

Algılanan okul imajının okul yöneticisinin cinsiyetine görefarklılaşıp 
farklılaşmadığı ile ilgili bulgulara bakıldığında, okul yöneticisinin kadın olduğu 
okullardaki okulun imajının, okul yöneticisinin erkek olduğu okullara göre daha 
yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum kadın yöneticilerin sahip olduğu 
özellikler nedeniyle çalıştıkları okulların algılanış biçimini artıracakçalışmalarda 
bulunuyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Türkiye’de okul yöneticisinin 
cinsiyeti ile etik liderlik ve kurumsal imaj algılamalarını konu alan bir araştırmaya 
rastlanmamıştır. 

Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin alanları (sınıf, branş) ile okul 
yöneticilerinin algılanan etik liderlik özellikleri arasında anlamlı farklılıklar 
gözlenmemiştir. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerinin algıladıkları kurum imajı, branş 
öğretmenlerinden daha yüksektir. Bunun en temel nedenleri sınıf öğretmenlerinin 
branş öğretmenlerine göre zamanlarını daha çok okulda geçirmeleri, düzenli bir 
çalışma saatlerine sahip olmaları bu bağlamda örgütsel bağlılıklarının daha yüksek 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Özel okullarda çalışan öğretmenler, okul yöneticilerini kamu kurumunda çalışan 
öğretmenlere göre etik liderlik açısından daha olumlu algılamaktadırlar. Özellikle 
özel okullarda merkeziyetçilikten uzak okul merkezli yönetim anlayışının hakim 
olması, rekabet gücünün daha fazla olması, nitelikli insan gücüne önem verilmesi, 
yönetimde öğretmenlerinde görüşlerine sıklıkla başvurulması, toplam kalite yönetimi 
uygulamalarının daha düzenli yapılması, veli, okul ve öğretmen işbirliğinin sağlanması, 
okul idarecilerinin girişimci vasıflarının yüksekliği vb. faktörler özel okul  yöneticilerinin 
daha etik liderlik rollerine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Baştuğ (2009) tarafından 
yapılan bir araştırmada,devlet ve özel ilköğretim okuluyöneticilerinin etik liderlik 
davranışını gösterme durumları karşılaştırılmış ve etik liderliğin dört alt boyutunda 
da özel ilköğretim okulu yöneticileri devlet ilköğretim okulu yöneticilerine göre daha 
fazla etik liderlik davranışı gösterdiğini ortaya koymuştur.

Özel okullarda çalışan öğretmenler okul imajlarını kamu kurumunda çalışan 
öğretmenlere göre daha yüksek algılamaktadırlar. Özel okulların fiziksel koşullarının 
devlet okullarına göre daha sağlıklı olması, sınıf mevcudiyetlerinin daha az olması, 
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merkezi sınavlarda öğrenci başarılarının daha yüksek olması gibi nedenlerle özel 
okulların imaj algısının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Gürbüz (2008), yönetici, 
öğretmen ve velilerin görüşlerine göre kamuilköğretim okullarının kurumsal imajını 
saptamak amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma bulgularına göre özel okullar ile 
devlet okulları karşılaştırıldığında özel okul paydaşları kurumlarının imajlarını devlet 
okulu paydaşlarına göre daha olumlu bulmuşlardır.

Kurum İmajı Ölçeği puanlarının öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre 
karşılaştırılmasında ön lisans mezunlarının kurum imajı algısının lisans ve yüksek 
lisans mezunu öğretmenlere göre daha olumlu olduğu görülmektedir. Lisans ve 
yüksek lisans mezunu öğretmenlerin daha sorgulayıcı olması, beklenti düzeylerinin 
daha yüksek olmasının kurum imajı algılarının daha düşük olmasına neden olduğu 
düşünülmektedir. Öğretmenlerin öğrenim durumları ile etik liderlik algıları arasında 
gözlenen farklar anlamlı bulunmamıştır. Türkiye’de öğrenim durumu ile kurum imajı 
ve etik liderlik algısını konu alan araştırmalara rastlanmamıştır. 

Öğretmenlerin okulda çalışma süreleri ile etik liderlik algıları arasında anlamlı 
farklılıklar gözlenmiştir. Öğretmenlerin okulda çalışma süreleri arttıkça yöneticilerini 
etik liderlik açısından daha olumlu algılamaktadırlar. Çalışma süresi arttıkça okul 
yöneticisi ile ilişkilerin daha iyi olması, karşılıklı anlayış düzeylerinin yükselmesi 
gibi nedenler bu durumun temel gerekçeleri olarak düşünülmektedir. Okulda çalışma 
süresi ile etik liderlik algısı üzerine yapılmış Küçükkaraduman (2006) tarafından 
yapılan araştırmada; 21 yıl ve  üstü kıdeme sahip öğretmenlerin müdürlerini etik 
ilkeleri yansıtma konusunda daha olumlu algıladıklarını göstermektedir.

Öneriler

Ekonomik sosyal ve politik değişimler okulların yönetimini daha karmaşık, 
öğretmen ve öğrenciyi merkeze alan, topluma daha duyarlı bir duruma getirmiştir. 
Bu farklılaşmalar okulların yapı ve işleyişini değiştirmiş, bununla birlikte okul 
yöneticilerinin nitelik ve yeterliliklerini tekrar gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya 
çıkmıştır. Bu bağlamda okul idarecilerinin etik liderliğini artırmaya dönük çalışmaların 
yapılmasına, öğretmenlerin kurum imajı ile ilişkili olabilecek değişkenlerin ortaya 
çıkarılmasına dönük çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Girişimci Kişilik Özelliklerine Sahip Olmak ile 
Kendini ve Başkalarını Tanıma  (İçsel ve Sosyal) Zekaları 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kemalettin Parlak1

Abstract: Th studyaims to test the correlation between entrepreneur 
personality characteristics and intrapersonal intelligence, social (interpersonal) 
intelligence. The research was conducted in the “tarama” model.   In the 2011-
2012 education term, 448 highschool students, that attend university preparatory 
courses in Kadıkoy İstanbul, are determined the levels of entrepreneur personality 
characteristics, intrapersonal intelligence and social (interpersonal) intelligence. As 
the data collection method, ““Girişimci Kişilik Özellikleri Ölçeği”developed by Hakan 
Kuvan and “Çoklu Zeka Envanteri” developedby Y.Özden wasused. The data, SPSS 
package program was applied. The result of this research was reached that thereare a 
meaning ful (significant) and positive correlation between entrepreneur personality 
characteristics and intrapersonal intelligence, also between entrepreneur personality 
characteristic sand social (interpersonal) intelligence.

Keywords: High school students, entreprenership, entrepreneur personality 
characteristics, intrapersonal intelligence, social (interpersonal) intelligence

Özet: Bu çalışmada, girişimci kişilik özellikleri ile içsel ve sosyal zeka arasında 
bir ilişkinin varlığı test edilmiştir. Tarama modelinde yapılan araştırmada 2011-
2012 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kadıköy ilçesinde 4 büyük dershanedeki 
üniversiteye hazırlık kursuna devam eden lise son sınıf öğrencisi 448 kişinin girişimci 
kişilik özellikleri, içsel ve sosyal zeka seviyeleri belirlenmiştir. Veri toplama aracı 
olarak Hakan Kuvan tarafından geliştirilen 

Girişimcilik Özellikleri Ölçeği ve Y.Özden’in geliştirdiği Çoklu Zeka Envanteri 
kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS paket programından yararlanılmıştır. 
Araştırma sonucunda, Girişimci (kişilik) özellikleri ile içsel ve sosyal zeka arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, girişimcilik, girişimci kişilik özellikleri, 
içsel zeka, sosyal zeka

1   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,  kparlak7@gmail.com
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Giriş

Günümüz uluslararası alanda rekabet artık askeri alandan çok ekonomik alanda 
cereyan etmektedir. Ekonomik alanda ise rekabetin oyuncuları girişimcilerdir. Ulusal 
ekonomilerdeki gelişimin öncüsü olan girişimcilerin ve girişimcilik konusunun 
anlaşılması bu bakımdan önemlidir. Dolayısıyla, girişimciliğin ne olduğunu bilmek 
ya da girişimcide olması gereken özellikleri belirlemek gibi konulardaki araştırmalar 
toplumsal hayatta girişimcilik kültürüne ve toplumsal refaha katkıda bulunacağından 
değerlidir (Kuvan, 2007).

Girişimci, kâr hedefi için çeşitli riskleri göze alarak üretim faktörlerini bir araya 
getiren ve sonuçta bir ürün ya da hizmet üretiminin gerçekleşmesini sağlayan kişi 
olarak tanımlanabilir (Dolgun, 2003). Bu arada, çoğu insan girişimci olmak için para 
sahibi olmanın yeterli olabileceğini düşünebilir. Fakat gerçek böyle değildir. Kişinin 
girişimci olabilmesi için para yanında bazı kişilik özelliklerine de sahip olması gerekir. 
Aksi takdirde, para sahibi olan ve yeni bir işletme kuran herkesi girişimci olarak 
görmek gibi bir yanılgıya düşülebilir  (Avşar, 2007)(Kuvan, 2008). Kaldı ki girişimci 
kişilik özellikleri diye bir olgunun varlığını girişimci kişiliğin işletmelerde bile etkili 
olduğunu savunan kişiler de dile getirmektedir(Dobransky, 2002).

Buraya kadar da anlaşılacağı gibi, kişilik özellikleri bireyin girişimci olma niyeti 
üzerinde etkili bir faktördür (Tanoğlu, 2008). Girişimcileri sıradan insanlardan farklı 
kılarak kişisel girişimsel becerilerini tamamladığı kabul edilen bazı kişilik özellikleri 
vardır (Kuvan, 2008).Girişimcilik eğilimi gösteren bireylerin kişilik özellikleri 
incelendiğinde akademik literatürde daha çok şu kişilik faktörlerine değinildiği 
görülmektedir: özgüven, motivasyon, risk alma, liderlik, duygusal zeka, empati 
(Cansız, 2007); başarı ihtiyacı, kontrol odaklılık, yenilikçilik, risk alma, belirsizliğe 
tolerans, kendine güven (Tanoğlu, 2008); harekete geçirici, ikna gücü olan, risk alan, 
esnek, yaratıcı, bağımsız, lider, hayal gücü gelişmiş, problem çözme becerisi, başarma 
ihtiyacına sahip olma (Gibb, 1987) vs.

Her ne kadar hem kişiliği hem de girişimciliği tanımlamak ve bu kavramlar 
üzerinde uzlaşmak pek mümkün olmasa da literatüre baktığımızda girişimciliği 
betimleyen kişilik özellikleri grubunun başarma güdüsü, risk alma arzusu ve kontrol 
etme isteği (Chell, Brearley, & Brearley, 1991) veya başarı güdüsü, risk alma eğilimi ve 
yenilikçilik (Dobransky, 2002) ya da risk alma, yaratıcılık, bağımsızlık arzusu (Tulunay, 
2010) gibi unsurlardan oluştuğunu göstermektedir. Bunun yanında, farklı girişimci 
tiplerinin olduğunu ve bunların farklı kişilik özelliklerine işaret ettiğini savunan 
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araştırmacılar da vardır (Dobransky, 2002). Ama araştırmalar, girişimcilik seviyesinin, 
temel sekiz faktör (risk alabilme, içsel kontrol, yaratıcılık, yenilikçilik, bağımsız olma, 
özgüven, belirsizliğe tahammül, başarma ihtiyacı) üzerinden ölçülmeye çalışıldığını 
ve bu faktörlere yüksek oranda sahip kişilerin girişimcilik eğilimi yüksek kişiler 
olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bu sekiz faktörlü girişimci kişilik yapısı gerek 
kültürler arasında, gerekse değişik zaman evrelerinde, farklı teknikler kullanılarak 
araştırılmıştır (Brice, 2002).

Yaptığımız inceleme sonucu, içsel ve sosyal zeka ile girişimci kişilik özellikleri 
arasındaki ilişkiyi içeren bir araştırmaya rastlanmamıştır.  Ancak, akademik literatürde 
girişimci kişilik özellikleri ile zeka arasında az sayıda araştırma olduğu gözlenmiştir. 
Mesela, Sternberg, girişimcilikte pratik zekanın önemli olduğunu belirtir(Sternberg, 
2004). Bu arada, Cross ve Travaglione (2003) girişimciler üzerinde yaptığı incelemede 
girişimcilerin duygusal zekalarını oldukça yüksek olduğunu saptamıştır(Cross & 
Travaglione, 2003). Bunun yanında, duygusal zekanın girişimciliğin geliştirilmesinde 
ve oluşturulmasında önemli bir etkisinin olduğunu savunan başka araştırmalar da 
mevcuttur(Dehkordi, Sasani, Fathi, & Khanmohammadi, 2012).

Öte yandan, zeka ile ilgili literatüre H.Gardner tarafından kazandırılan içsel zeka 
kavramı insanın kendini anlaması, kim olduğunu, zayıf ve güçlü yönlerini, isteklerini,  
duygularını fark etmesi ne zaman nasıl davranacağını bilmesi ve bu doğrultuda 
yaşamını planlama ve yönlendirme yeteneği olarak görülmektedir. Bu zekası gelişmiş 
bireyler kendi

duygularıyla nasıl baş edebileceğini bilme, kişisel problemlerini çözme, kendi 
hedeflerini belirleme, disiplinli olma, kendine güvenme gibi özellikleri gelişmiş 
kişilerdir (Saban, 2002) (Kurt, 2009). Yalnız çalışmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasında 
yaşar. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır. Yaşamında motivasyon kaynağı 
hedefleridir (Gardner, 2004).

Gardner’ın gündeme getirdiği bir diğer zeka olan Sosyal (kişiler arası) zeka 
ise, insanlarla ilişki kurma, onları anlama, güdüleme ve davranışlarını yorumlama 
yeteneklerini içermektedir (Gardner, 2004). Bireyin karşısındakini anlaması ve 
kendisini anlatması esasına dayanan bu zekâ türü; kendini ifade etme, diğer kişilerin 
duygu ve düşüncelerini analiz etme, onlara empati ve duyarlılıkla yaklaşma gibi 
yeteneklerden oluşur (Shephard, 2004’den Aktaran Gürel ve Tat, 2010). Bu zeka 
etkili dinleme ve konuşma, sözsüz iletişim becerilerini etkili bir şekilde kullanabilme, 
grupla işbirliği içinde çalışabilme, empatik davranabilme, sinerji yaratma ve sürdürme 
gibi etkinleri kapsar. İnsanlarla iletişim ve ilişki kurma yeteneğini ifade eden sosyal 
zekâ; bireylere liderlik, yönetim ve organizasyon ile adaptasyon gibi avantajlar 
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sunmaktadır(Gürel & Tat, 2010). Bunun yanında, Behjat (2012) İran’da yabancı dil 
bölümünde okuyan üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı bir incelemede, hem içsel 
hem de kişiler arası zeka ile yabancı dil öğrenme arasında ilişki olduğunu belirlemiş; 
erkek öğrencilerin içsel, kız öğrencilerin ise kişiler arası (sosyal) zekalarının yüksek 
olmasının dil öğrenmede daha iyi olmalarına destek olduğunu bulgulamıştır (Behjat, 
2012).

Girişimciliğin ortaya çıkmasına neden olan temel faktörlerin neler olabileceği ve 
bu doğrultuda bireylerin girişimci olarak niteliklerinin ne olduğu hususları öncelikli 
olarak ele alınması gereken konulardır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar başarılı olan 
girişimcilere atfedilen bazı temel özellikleri ortaya çıkarmıştır. Fakat, girişimci kişilik 
özelliklerinin sürekli incelenmesi ve farklı araştırmalarla literatürün zenginleştirilmesi 
girişimcilik kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır (Littunen, 2000). 
Girişimcilikle ilgili yapılan araştırmalarda girişimci kişilik özelliklerinin ortaya 
çıkarılmasına yönelik incelemeler de önemli bir katkı sağlamaktadır. Zira, kişilik, 
girişimcilik sürecinin başlangıç noktasını oluşturan niyeti etkilemekle kalmayıp 
sürecin başarıyla devam etmesinde de önemli role sahiptir (Tanoğlu, 2008).

Bu çalışmada, girişimci kişilik özellikleri ile içsel ve sosyal zeka arasında bir 
ilişkinin var olup olmadığı test edilmeye çalışılmıştır. Amaç, girişimci kişilik yapısının 
anlaşılmasına biraz daha katkı sunmaktır.

Yöntem

Araştırma, 2011-2012 öğretim döneminde İstanbul ili Kadıköy ilçesinden 
rastgele seçilen 6 dershanede tarama modelinde uygulanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmada şu sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır:

1-Girişimci kişilik özellikleri ile içsel zeka arasında bir ilişki var mıdır?

2-Girişimci kişilik özellikleri ile sosyal zeka arasında bir ilişki var mıdır?

Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini İstanbul ili Anadolu yakasındaki lise son sınıfı öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Kadıköy ilçesinde bulunan ve tesadüfi 
olarak  seçilen 6 üniversiteye hazırlık dershanesindeki 448lise son sınıfı öğrencisi 
oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı

Araştırma verilerinin elde edilmesinde iki farklı ölçme aracı kullanılmıştır:
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1-Girişimcilik Özellikleri Ölçeği: Bu ölçek, Hisrich ve Peters’ın girişimci özellikleri 
ölçeği geliştirilerek Hakan Kuvan tarafından oluşturulmuştur. Kuvan bu ölçeği “Örgün 
ya da Yaygın Eğitimin Girişimciler Üzerindeki Etkileri (Malatyalı Girişimciler Üzerine 
Bir Uygulama)” isimli uzmanlık çalışmasında kullanmıştır. Ölçekte yer alan girişimci 
kişilik unsurları (boyutları, faktörleri) şunlardır: Oto kontrol, bağımsız olma, risk alma, 
belirsizliğe tahammül, başarı ihtiyacı, kendine güven, yenilikçilik. Ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı (Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı) α = 0, 942 olarak belirtilmiştir (Kuvan, 
2008).

2-Çoklu Zeka Envanteri: Araştırmada öğrencilerin içsel ve sosyal zeka 
durumlarını saptamak için Y.Özden(Özden, 2003) tarafından geliştirilen ve 
Mine Müftüler’in de uzmanlık çalışmasında kullandığı çoklu zeka envanterinden 
yararlanılmıştır. Envanterin güvenirlilik katsayısı 0,86 olarak belirtilmiştir (Müftüler, 
2008).

Verilerin Analizi

Verilerin çözümlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki istatistiksel analizler 
yapılmıştır:

1. Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerini, içsel ve sosyal zeka düzeylerini 
belirlemek için aritmetik ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır.

2. Öğrencilerin girişimci kişilik özellikleri ile içsel ve sosyal zeka düzeyleri 
arasındaki ilişkinin varlığını belirlemek için korelasyon analizi kullanılmıştır

Bulgular ve Yorum

Yaptığımız inceleme sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

1-İçsel zeka ile girişimci kişilik özellikleri arasında 0.304 oranında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki vardır (p<0.01). Bu durum, aşağıdaki tablolarda da gösterilmektedir 
(Tablo1A, Tablo1B)

Tablo1A: Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama Std. Sapma N

İçsel zeka 32,3951 5,72038 448

Girişimcilik 119,1496 11,45724 448
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Tablo1B: Korelasyon

İçsel zeka
Pearson Korelasyon 1 ,304**

Sig. 2-Uçlu) ,000
N 448 448

Girişimcilik
Pearson Korelasyon ,304** 1
Sig. 2-Uçlu) ,000
N 448 448

2-Sosyal zeka ile girişimci kişilik özellikleri arasında 0.256 oranında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki vardır (p<0.01). Bu durum, aşağıdaki tablolarda da gösterilmektedir 
(Tablo2A, Tablo2B)

         Tablo2A: Tanımlayıcı İstatistikler

Ortalama Std. Sapma N

Sosyal Zeka 35,8594 5,72645 448

Girişimcilik 119,1496 11,45724 448

Tablo2B: Korelasyon

Sosyal Zeka
Pearson Korelasyon 1 ,256**

Sig. 2-Uçlu) ,000
N 448 448

Girişimcilik
Pearson Korelasyon ,256** 1
Sig. 2-Uçlu) ,000
N 448 448

Sonuç ve Öneriler (Değerlendirmeler)

Yaptığımız incelemede, kendini ve başkalarını tanıma becerisi (içsel ve sosyal 
zeka) ile girişimci kişilik özellikleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin var olduğu 
sonucunun çıkması aşağıdaki şekillerde yorumlanabilir:

a-Girişimci kişilik özelliği ile içsel ve sosyal zekanın anlamlı bir ilişki göstermesi(biri 
arttıkça diğerinin de artıyor olması) girişimci kişiliğe sahip bireylerehem kendilerini 
hem de başkalarını tanıma, anlama, ilişki kurma, değerlendirme, hedef belirleme, 
disiplinli olma, kendinin ve başkalarının güçlü/ zayıf yönlerini anlama, kendini ve 
başkalarını fark etme, yönetme, liderlik yapma gibi pek çok konuda avantaj sağlayabilir. 
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b-Yaptığımız incelemede, içsel ve sosyal zeka güçlendikçe (arttıkça) 
girişimci kişilik özelliklerinin güçlenmesi girişimcilik ile ilgili her türlü eğitim 
programlarında içsel ve sosyal zekanın geliştirilmesine de yer verilmesinin 
anlamlı olacağınıgöstermektedir. 

c- Türk Eğitim Sistemi’nin 2004 yılında İlköğretim programlarında çoklu 
zeka anlayışını benimsemesin; buna paralel olarak içsel ve sosyal zekanın da diğer 
zekalar gibi değerli görülmesi ve bu doğrultuda da hedefler konmasının(Kırıcı, 2009) 
yerinde bir karar olduğu; ve de girişimci kişiler yetişmesine katkı sağlayabileceği 
düşünülmektedir. 

d-Son olarak, bu incelemeden hareketle, girişimci kişilik tipi ile ilgili 
araştırmalarda konunun içsel ve sosyal zeka ile ilgili boyutlarının da dikkate 
alınmasının uygun olacağı söylenebilir.
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Kosova’da Anadilinde Eğitime İlişkin Lise 
Öğrencilerinin Görüşleri

    

     Bilal Yıldırım1

Absract: In this research aiming to how policy of intercultural education is and 
determining high school students’ views related to education in the native language, 
a data gathering instrument, consisted of 11 questions has been used. The data were 
gathered from 513 the same high school students, studying with their native languages 
such as Albanian, Turkish and Bosnian in Kosovo. Arrangements are available that 
minority communities are able to use their native language and has right of native 
language education in laws of Kosovo. Although education applications of minority 
communities have not important interruptions, there are some inadequacies and 
deficiencies in the educational materials  They support thoughts vigorously that 
different native language education has not prevented creating modern society and 
varieties have provided richness and opportunity in the same class or school. Students 
aim higher education abroad at remarkable rate. In case of preference for different 
language rather than their own language as education language, Turkish and English 
are preferred significantly. The majority of the students think that there will not be any 
negative effect of education with native language at individual and social level. Group 
approaching to differences fairly tolerantly is students that studies with Bosnian 
language. It has been determined that communications of students studying different 
native language  continue at the outside school.

Keywords: Kosovo, Intercultural Education, Native Language, Education with 
Native language, 

Özet: Kosova’da anadilinde eğitime ilişkin lise öğrencilerinin görüşlerini 
belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen 10 sorudan 
oluşan yapılandırılmış gözlem formu veri toplama aracı kullanılmıştır. Kosova’da aynı 
okulda Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça eğitim gören lise öğrencilerinden oluşan 513 
öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrenciler genel olarak kültürel ve dilsel farklılığa olumlu 
bakmaktadırlar. Aynı sınıfta ve/veya aynı okulda farklı anadilinde eğitim verilmesinin 

1      İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi  bilal.yildirim@iszu.edu.tr; bildirim61@hotmail.com
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modern bir toplumun oluşmasına engel olmadığı, farklılıkların zenginlik ve fırsat 
oluşturduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Öğrenciler dikkat çekici oranda ülke dışında 
yükseköğrenimi hedeflemektedirler. Eğitim dili olarak kendi anadilinden farklı bir dili 
tercihleri söz konusu olduğunda Türkçe ve İngilizce ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerin 
çoğunluğu farklı anadillerinde eğitimin bireysel ve toplumsal düzeyde olumsuz bir 
etkisinin olmayacağı düşüncesindedir. Farklılıklara en hoşgörülü yaklaşan grup 
Boşnakça öğrenim gören öğrencilerdir. Farklı anadilinde öğrenim gören öğrencilerin 
okul dışında da iletişimlerinin devam ettiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültürlerarası Eğitim, Anadili, Anadilinde Eğitim, Kosova, 
Eğitim Politikası. 
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Giriş

Uzun süre birlikte yaşayan topluluklar aynı dili kullanmış ve bir takım ortak 
değerler oluşturmuşlardır. Bu ortak değerlerin tümü o toplumun kültürüdür. Kültür, 
bir milletin problemlerini çözme biçimleri, birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki kurma 
şekilleri ve düşünce yapılarını yansıtan karmaşık bir olgudur (Naylor, 1996,16). Kısaca 
kültür, bir milletin yaşama biçimi olarak tanımlanmaktadır. Kültürün oluşturulması ve 
aktarılmasında temel etken olan eğitim, dil aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bir 
ülkede farklı anadilleri konuşan insanların kendi anadilinde eğitim görmesi olarak 
tanımlanan kültürlerarası eğitimde dil önemli bir olgu olarak görülmektedir.  Bu 
görüşü destekleyen bazı araştırmalar yapılmıştır. Anadilini iyi öğrenemeyen bireylerin 
diğer alanlarda başarılı olmaları beklenemez. Çocuğa kendi anadilini öğretmede ve 
kasıtlı kültürleme sürecinde, çocuğun dil öğrenme ortamı uygun duruma getirilmelidir 
(Durmuşçelebi, 2007). Bunun için çocuğun okulu sevmesinin sağlanması, olumlu 
iletişime imkân sağlayan ortamın hazırlanması, özellikle öğrenim hayatının ilk 
yıllarında çok daha önemlidir. 

 Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle 
veya işaretlerle yaptıkları anlaşmadır. Bir başka ifadeyle dil, düşünce ve duyguları 
bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır (TDK, 2011). Dil, insanlar arasında 
anlaşmayı sağlayan doğal bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu 
kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış 
gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir (Ergin, 1985). 
Anadil, aynı kökten gelen çeşitli dillerin varsayılan kaynağı (TDK, 2001) şeklinde veya 
bir ya da birçok dilin kaynaklandığı dil olarak ifade edilmektedir. Örneğin Latince, 
Romen dillerine göre bir anadildir (Vardar, 1998). Anadil ile anadili kavramı ifade 
olarak yakın olmakla beraber anlam ve içerik bakımından ayrı ve yazılışı da farklıdır.  
Anadili, insanın doğup büyüdüğü aile ve soyca bağlı bulunduğu toplum çevresinden 
öğrendiği, bilinçaltına kadar inebilen ve kişilerle toplum arasındaki ilişkilerde en 
güçlü bağı oluşturan dildir (TDK, 2011). Saır, anadilini “Ortak dilin aynı olduğu veya 
olmadığı durumlarda, bireyin okul öncesi dönemde evinde, mahallesinde, köyünde 
daha çok ağız özellikleriyle konuşulan dil” olarak tanımlamaktadır (Sağır, 2007). 

Kuramsal Çerçeve

Birçok ülkede büyük çoğunluğun konuştuğu dilin yanında küçük toplulukların 
konuştuğu birden fazla dil bulunmaktadır. Çoğunluğun anadili genelde o ülkenin 
resmi dili olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte İsviçre, Belçika, Hollanda ve en 
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yeni devlet olan Kosova gibi bazı ülkelerde birden fazla resmi dil kullanılabilmektedir. 
Bazı ülkelerde çoğunluğun dili resmi dil olarak kullanılırken azınlıklara da uluslararası 
anlaşmalarla ya da anayasa ve yasalarındaki düzenlemelerle anadillerinde eğitim 
görme imkânı tanınmaktadır.

Oran (1991), Tsitselikés (1996) ve Sella-Mazi (2001)’e göre bir ülkede azınlık 
gruplardan söz edebilmek için bazı ölçütlerin bulunması gerekmektedir (Akt. Kelağa 
Achmet, 2005):Toplumun çoğunluğunu oluşturan gruptan farklı ve onlardan dil, din ve 
etnik köken olarak ayrılan bir grubun varlığı; köken, dil ve din gibi öğelerle birbirine 
bağlanan azınlık gruplarının sayısının çoğunluğun sayısından çok daha az olması; 
azınlık grubun ülkede başat olmaması; azınlık mensuplarının, içinde bulundukları 
ülkenin vatandaşı olmaları; azınlık grupların devletlerine bağlı olmaları ve ayrılıkçı 
eylemlerden kaçınmaları. 

 Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından azınlık 
kavramı dört farklı özelliğe sahip gruplar için kullanılmaktadır (UNESCO, 2006): 
Birincisi, ülkenin yerlisi ya da nereden geldiği bilinebilen yerli halklar. İkincisi, köklü 
bir geleneğe sahip olan bölgesel azınlıklar ve gruplar. Üçüncüsü, bölgesel azınlık veya 
göçmen olmayan ya da belirli bir bölgeye bağlı olmayan gruplar(göçerler). Dördüncüsü 
ise göçmenlerdir. Bu tür durumlar ilgili ülkelerde farklı dillerin konuşulmasına, bazen 
farklı kültürlerin gelişip yaşanmasına yol açmaktadır. Farklı dilleri anadili olarak 
konuşan topluluklar kendi dillerinde eğitim görme imkanı da aramaktadırlar. Birden 
fazla dili konuşan toplulukların bulunduğu ülkelerde birden fazla dilde eğitim verilmesi 
söz konusu olduğunda çok kültürlü eğitim söz konusu olmaktadır.

 Çok kültürlü eğitim, farklı kültürel geleneklere ait toplum gruplarının ayrı 
eğitim ihtiyaçlarını karşılayan eğitim politikalarını ve uygulamalarını kapsamaktadır. 
Kültürlerarası eğitim ise, azınlık ya da çoğunluk konumunda ve farklı kültürlere ait 
olan insanların birbirleriyle yaratıcı bir şekilde etkileşimi sağlamayı öğreten eğitim 
politikalarını ve uygulamaları kapsamaktadır. Kültürlerarası eğitim, farklılığı ve 
çeşitliliği hoşgörüyle kabul ederek her gurubun kimliğini koruma amacını özellikle 
vurgulamaktadır(AGİT, 2009). Kültürlerarası eğitim, hoşgörü, saygı, dostluk, anlayış, 
insan haklarına saygı ve temel özgürlükler olarak ifade edilmektedir. Bu kavramlar, 
hem uluslararası hem de kültürel, dini, etnik açıdan farklı olan aynı ülkenin vatandaşı 
ya da farklı vatandaşlığı bulunan ama aynı ülkede yaşayan insanlar arasındaki ilişkiyi 
vurgulamaktadır (Batelaan,1995).  Diğer bir tanıma göre kültürlerarası eğitim, 
kültürler ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinde ve farklılıkları anlamada 
arabulucu olarak yorumlamaktadır (Lasonen, 2006). 
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 Kültürlerarası eğitim, okul hayatı, karar verme, öğretmen eğitimi, program, 
öğretim dili, öğretim yöntemleri ve materyalleri, öğrenci etkileşimi gibi tüm eğitim 
süreçlerini kapsar. Bu da çok boyutlu bir tercihi ve bakış açısını gerektirir. Kültürlerarası 
eğitimin dört temel amacı olmak durumundadır (UNESCO, 2006). Bunlar:1-Bilmek 
için öğrenme: Bir takım projelerde çalışma fırsatı bulabilecek etkili genel bilgi sahibi 
olabilme. 2-Yapmak için öğrenme: Hem mesleki becerileri edinme hem de grup 
çalışmalarında ve belirli durumlarla baş etmede gerekli becerileri kazanabilme. 
3-Birlikte yaşamak için öğrenme: Çoğulculuk değerlerine, barışa, kültürel farklılığa saygı 
ve karşılıklı anlayış ruhu içerisinde birbirlerine bağımlılık bilincinde olmayı öğrenebilme. 
4- Olmak için öğrenme: Daha geniş bir kişisel özerklikle değerlendirmelerde bulunabilme 
ve kişisel sorumluluklarla kişiliği geliştirebilmeyi öğrenebilme. 

 Kültürlerarası Eğitim Rehberinde kültürlerarası eğitim için üç temel ilke 
belirlenmiştir (UNESCO, 2006)İlke-1:Kültürlerarası eğitim, her öğrencinin kültürel 
açıdan uygun ve uyumlu, kaliteli bir eğitim almasının sorumluluğunu göz önünde 
bulundurarak herkesin kültürel kimliğine saygı duyar.  İlke-2:Kültürlerarası eğim 
her öğrenciye, topluma etkin ve tam katılım için gerekli olan kültürel bilgi, tutum 
ve becerileri kazandırır. İlke-3:Kültürlerarası eğitim her öğrenciye bireyler arasında, 
etnik, sosyal, kültürel, dini gruplar ve milletler arasında anlayış ve dayanışmaya 
katkıda bulunmayı etkinleştirecek kültürel bilgi, tutum ve becerileri kazandırır.

 Dünyanın farklı bölgelerinde farklı kültürel kimliklere sahip ve farklı 
anadilleri konuşan topluluklardan oluşan milletler zaman içerisinde ortak değerler 
oluşturabilmektedir. Bu ortak değerler, azınlık durumunda olanlarla çoğunluk 
durumunda olanların temel insan haklarına dayalı uygulamalarda kaynaşmasına 
ve kader birliği etmelerine zemin hazırlamaktadır. Farklı etnik kimliklere sahip 
toplulukların bulunduğu ülkelerde, kültürler arası eğitim uygulamalarında farklılıklar 
görülse de temel amaç, farklılıkların birlikteliğe dönüşmesinin sağlanmasıdır. 
Bu birliktelik, çeşitliliğin yanında ortak değerlerde buluşmanın sağlanması 
ve sürdürülebilmesidir. Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren oluşturulan 
Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi gibi bazı uluslararası kuruluşların çeşitli yasal 
düzenlemeleriyle kültürler arası eğitime temel oluşturulmaya başlanmıştır (Coomans, 
1995). 

 Güneydoğu Asya’da birçok ülkede birden fazla dil konuşulmaktadır. Brunei’de 
17 dilin konuşulduğu tahmin edilmektedir. Malay dili resmi dildir. Eğitim dili olarak 
standart Malayca ve İngilizce yer almakta ve yerel dillere eğitimde yer verilmemektedir. 
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Kamboçya’da yaklaşık 20 dil konuşulmakta ve resmi dil Khamer dilidir. Endonezya’da 
700 den fazla dil konuşulmakta ve Endonezyaca her düzeyde resmi dildir. Yerel dilerin 
de anadili olarak kullanılması öngörülse de nadiren uygulanmaktadır. Bu ülkedeki 
yerel diller ancak halk arasında informal şekilde kullanılmaktadır. Yaklaşık 140 dilin 
konuşulduğu Malezya’da resmi dil Malayca’dır. Mandarin ve Tamil dilleri gibi bazı diller 
ilköğretimde ve eğitim medyasında kullanılabilmekle beraber son zamanlarda resmi 
olmasa da yerel eğitim programlarında kullanılmaya başlanmıştır. Yüzden fazla dilin 
konuşulduğu Burma’da eğitim dili Myanmarcadır. Yerel diller ancak resmi olmayan 
eğitimlerde kullanılabilmektedir. 

 Filipinler’de 170 kadar dil konuşulmaktadır. İngilizce ve Filipince hem resmi hem 
de eğitim dilidir. Yerel diller eğitim ilk yıllarında kullanılmakta ve bunun şekli de daha çok 
programların sözel açıklamaları şeklindedir. 20’den fazla dilin konuşulduğu Singapur’da 
İngilizce resmi eğitim dilidir. Malayca, Mandarin Çincesi ve Tamil dilleri de resmi diller 
arasındadır ve bunlar ikinci dil olarak kabul edilmektedir. Tayland’da 70’ten fazla dil 
konuşulmakla birlikte resmi ve milli dil Taylandca’dır. Azınlık bölgelerinde öğretmenler 
yerel dilleri sadece konuşma dilinde kullanılabilmelerinin yanında bazı bölgelerde resmi 
olmasa da güncel olarak iki dillilik mevcuttur. 

 200’den fazla dilin konuşulduğu Çin’de Çince resmi dildir. Azınlık bölgelerinde 
etnik dillerin kullanımına ilişkin bir takım yasal düzenlemeler olmasına rağmen, her yerde 
uygulanmamaktadır. Sadece yarım düzine yerel dil ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim 
aracı olarak kullanılmakta ve bu bölgelerde Çince ikinci dil olarak kabul edilmektedir. 
Yerel dillerdeki eğitimde programlar Çinceden çevrilen programlarda uygulanabilmektedir. 
Güneydoğu Asya’daki birçok ülkede yasal olarak yerel dillerin kullanımı desteklense de 
uygulamada birçok ülkede belirgin bir uygulama eksikliği vardır (Kosonen, 2005). Buradan 
anlaşılmaktadır ki yerel dillerin eğitim dili olarak kullanılabilmesi zaman almakta ve belirli 
bir tecrübeyi, geleneği ve demokratik gelişmişliği gerektirmektedir. Osmanlı Devleti, 
hâkimiyeti altına aldığı her bölgede yerel toplulukların kendi kültür ve dillerine 
serbestlik tanımıştır. 

 Osmanlı Devleti Müslüman olmayan tebaaya son derece hoşgörülü davranmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde 1453 yılından itibaren gayr-i Müslimler millet okulları açarak 
çocuklarına kendi dillerinde eğitim verebilmişlerdir. Çünkü Fatih bütün Latin 
cemaatlerini dinlerinde ve dillerinde serbest bırakmıştı. Katolik Hıristiyanlarla 
birlikte, Ortodoks Hıristiyan cemaatine ve Yahudilere inançlarının gereği üzere 
ibadet edebileceklerini belirtmişti. Azınlık okulları, kapalı cemaat şeklinde, dil ve 
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din eğitimlerini serbestçe yapmışlardır (Kılıç, 2009). Bu bağlamda Balkanlarda 
da benzer uygulamalara yer verilmiştir. Ancak Osmanlı devletinin Balkanlardan 
çekilmesi ile azınlık konumunda bulunan toplulukların dillerinde eğitim verilmesine 
son verilmiştir. 1951 yılında Yugoslavya devletinin kurulmasıyla yeniden azınlık 
dillerinde de eğitim hakkı tanınmıştır (Topsakal ve Koro, 2007). Balkanlarda eğitim 
kurumlarının dini cemaatlere ve yerel topluluklara bırakılması Osmanlı döneminin 
son yüzyılı içerisinde iyice belirginleşmiştir. Kosova valisinin İstanbul’a gönderdiği 
1910 tarihli raporda Müslüman halkın çocuklarının eğitim açısından geri kaldığı, 10 
hanelik Hristiyan köylerinde bile kaliteli eğitim kurumlarının bulunduğu, ancak 80-
100 hanelik Müslüman köylerinde okul bulunmadığı bildirilmektedir (Sofuoğlu ve 
Topsakal, 2007). 

 Bu rapordaki bilgilerden, Osmanlı Devletinin hâkimiyeti altındaki topluluklara 
din ve eğitim özgürlüğü verdiği anlaşılmaktadır.  Bir bireyin kendi kültürüne 
katkıda bulunabilmesi, kendi anadilinde kurabildiği hayalleriyle ve zihinsel imajlar 
oluşturabilmesiyle mümkündür. Düşündüklerini ve konuştuklarını yazılı duruma 
getirebilme, çoğunluk dilindeki bilgileri ve birikimleri anlamlı şekilde uyarlayabilme, 
ancak kişinin kendi anadilini çok iyi bilmesi ile mümkündür (Young, 2005). Balkan 
devletlerinde çok kültürlü yapı dikkat çekici biçimde yaygındır. Kosova özelinde anadilde 
eğitime ilişkin araştırmaların sınırlı olduğu, yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır. 
Özellikle kimlik oluşturmada kritik dönemi yaşamakta olan lise öğrencilerin anadilde 
eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Kosova 1999 yılında NATO müdahalesiyle o zamanki adıyla Yugoslavya’dan ayrıldı. 
Birleşmiş Milletler yönetiminde oluşturulan yeni yapıda daha önceden de olduğu gibi 
yeterli talep olan yerlerde, topluluklara kendi anadillerinde de eğitim görme fırsatı 
verilmiştir. 2008 yılında Birleşmiş Milletlerin koruması altında bağımsızlığını ilan 
ederek Kosova Cumhuriyeti adını alan yeni devlet yapısında altı topluluğu temsil eden 
altı yıldızdan oluşan bir bayrak benimsendi. Kosova’da nüfusun büyük çoğunluğunu 
Arnavutça konuşan halk oluşturmaktadır. 

 Kosova Anayasasının 1. maddesinde “Kosova Cumhuriyeti bağımsız, demokratik, 
bölünmez egemen bir devlettir” ifadesi yer almaktadır. Aynı anayasanın 5. maddesinde 
“Kosova Cumhuriyeti içinde resmi diller Arnavutça ve Sırpçadır.  Belediye düzeyinde 
veya resmi kullanımda her düzeyde Türkçe,  Boşnakça ve Roman dillerinin de resmi 
dil statüsüne sahip olması kanunla düzenlenir”  ifadesi yer almaktadır (Constitution of 
the Republic of Kosovo, 1-5). Kosova Cumhuriyeti İlköğretim ve Ortaöğretim Yasasının 
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3.2.c maddesine göre Kosova vatandaşı her çocuk kendi anadilinde eğitim görme 
hakkına sahiptir (MEST, 2002). Kosova Topluluk Hakları ve Korunması Yasasının 2.1. 
maddesinde kimliklerin korunması garanti altına alınmıştır. Kültürünü koruma, yeni 
kuşaklara aktarma ve kendi dilini kullanma hakkını tanıyan bu yasanın 4.1. maddesinde 
de Kosova’da resmi dil statüsünde olan Arnavutça ve Sırpçanın yanında Türk, Boşnak ve 
Rom topluluklarının kendi dillerini resmi düzeyde ve belediye düzeyinde kullanmaları 
garanti altına alınmıştır (Republic of Kosovo Assembly, 2008, Law No:03/L-047). 
Okul öncesi eğitimde eğitim dilinin Arnavutça olarak verilmesi yasa ile belirlenmiştir, 
ancak nüfusun karma olduğu yerlerde anayasaya ve özel yasalara uygun olmak şartıyla 
azınlıkların dillerinde de eğitim verilmesi güvence altına alınmıştır (Republic of Kosovo 
Assembly, 2006, Law No. 02/L-52). Kosova Sırp topluluğunun eğitiminde bir ayrıcalık 
söz konusudur. Kosova Eğitim Yasasıyla Sırp topluluğa ait çocukların eğitiminde 
Sırbistan tarafından oluşturulan eğitim müfredatının uygulanacağı yasal güvenceye 
alınmıştır. (Republic of Kosovo Assembly, 2008, Law No:03/L-068). Dillerin Kullanımı 
Yasası’nda resmi dilin Arnavutça ve Sırpça olduğu belirtilmektedir. Ancak istisnai 
olarak Prizren şehrinde Türkçenin de resmi dil olarak kullanılması öngörülmektedir. 
Bu yasaya göre Belediyelerde nüfusun %3’ünü oluşturan yerlerde azınlık toplulukların 
dilleri de resmi dil olarak kullanılacaktır (Republic of Kosovo Assembly, 2007, Law 
No:02/L-037). 

 Yerel Yönetim Yasasıyla belediye sınırları içerisindeki eğitim-öğretim etkinlikleri 
ve eğitim kurumlarının işleyişinde belediyeler azınlık toplulukları temsil edecek 
yetkili ve sorumlu görevlendirilmesi öngörülmüştür. Belediyeler, eğitim-öğretim 
uygulamalarını Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığıyla koordineli olarak yürütmektedir. 
Bu bağlamda ilgili belediyelerde yerel eğitim müdürlükleri oluşturulmakta ve 
buralarda azınlık toplulukları temsil eden görevliler de yer almaktadır. Yine benzer 
şekilde belediyede, azınlık durumunda olan toplulukları temsil edecek en az bir 
görevlinin bulunması öngörülmüştür.

 Kosova Anayasası’nda azınlık toplulukların hakları yasal temele oturtulmuş 
ve büyük ölçüde uygulamaya konmuştur (Republic of Kosovo Assembly, 2008, Law 
No:03/L-047). Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın 59. maddesinde şu düzenlemelere 
yer verilmiştir:

Madde 59-Topluluk mensupları bireysel veya topluluk olarak: 

 (1) Kültürlerini beyan etme ve geliştirme ve kimliklerinin özniteliklerini yani 
din, dil, gelenek ve kültürlerini koruma; 
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 (2) Kendi tercihlerine göre Kosova Cumhuriyeti resmi dillerinden birinde, 
devlet okullarının her seviyesinde öğrenim görme; 

 (3) Yasalarla belirlendiği ölçüde kendi dillerinde ilk ve ortaöğretim seviyesinde 
öğrenim görme. Bu amaca yönelik kurulacak sınıf şubeleri veya ayrı okullar için gerekli 
sayı sınırı, sıradan eğitim kurumları için belirlenenden daha düşük olacaktır; 

 4) Kamusal finansman desteği verilebilecek olan, yasalara ve uluslararası 
hukuka uygun özel eğitim ve öğretim kurumları kurma ve işletme; 

 (5) Özel ve kamusal yaşamda dillerini ve yazılarını özgürce kullanma; 

 (6) İlgili alanlarda nüfusun yeterli bir kısmını temsil ettikleri yerlerde, yasalara 
uygun şekilde belediye otoriteleri veya merkezi yönetimin yerel ofisleriyle olan 
ilişkilerinde dillerini ve yazılarını kullanma; 

 (7) Yasalara ve uluslararası standartlara uygun şekilde topluluk simgelerini 
kullanma ve sergileme; 

 (8) Kişi isimlerini, kendi dillerinde yazıldığı asıl şekliyle kayıt ettirme ve zorla 
değiştirilmiş isimleri asıl şekline dönüştürme; 

 (9) İlgili bölgenin çok etnikli ve çok dilli yapısını yansıttığı ve duyarlı oldukları 
yerel isimler, cadde isimleri ve diğer topografya göstergelerine sahip olma; 

  (10) Yasa ve uluslararası standartlara uygun şekilde kamusal yayım araçlarına 
ve  kendi dillerinde yayımlara erişim ve bu araçlarda temsil edilme güvencesine sahip 
olma; 

 (11) Yasa ve uluslararası standartlara uygun şekilde kendi dillerinde bilgi sunan 
basım yayım araçlarını kurma, günlük gazete, kablolu yayım ve elektronik haberleşme 
için ayrılacak bir frekans bandından yararlanma. Sırpça yayım yapan lisanslı ve 
tüm Kosova’yı kapsayacak bir televizyon kanalına Kosova’daki Sırp topluluğunun 
tamamının erişimini sağlamak amacıyla Kosova Cumhuriyeti, bir uluslararası frekans 
planının sağlanması için tüm gerekli önlemleri alır. 

 (12) Kosova Cumhuriyeti içerisinde engellenmeden aralarında ilişki kurma 
ve özellikle ortak etnik, kültürel,  dilsel ve dini kimliğe sahip herhangi bir ülkedeki 
kişilerle, yasayla uluslararası standartlara uygun şekilde özgürce ilişki kurup, mevcut 
ilişkileri koruma; 

 (13) Engellenmeden ilişki kurma ve ayrım yapılmadan yerel, bölgesel ve 
uluslararası hükümet dışı kuruluşların etkinliklerine katılma; 
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 (14) Kültür, sanat, bilim ve eğitim dernekleri kurma ve araştırma veya kendi 
kimliklerini ifade etme, besleme ve geliştirme dernekleri kurma hakkına sahiptirler.

Asırlardır olduğu gibi bugün de Kosova’da çok kültürlü bir yapı bulunmaktadır. 
Yeter sayıda istek bulunan yerlerde toplulukların kendi anadilinde eğitim verilmesi 
demokratik bir hak olarak tanınmış ve uygulamaya konmuştur. 1999 yılına kadar 
azınlık topluluklardan birisi olan Arnavut toplumu bugünkü Kosova’da çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Yüzlerce yıl aynı kaderi paylaşan bu topluluklar bundan sonra da 
birlikte yaşama azmini ve kararlılığını göstermektedirler. Kosova’nın birçok şehrinde 
aynı okulda birden fazla anadilinde eğitim verilmesi yasal güvence altına alınmıştır.

 Kosova’da yasal düzenlemelerde öngörüldüğü gibi farklı anadilini konuşan 
toplulukların bulunduğu yerleşim yerlerinde her eğitim kademesinde anadilinde eğitim 
kurumları açılmış ve eğitim-öğretime devam etmektedir. Kosova’da ders kitapları 
bazı anadillerde yeterince hazırlanamamış ve dağıtımında sıkıntı yaşanmaktadır. 
2009-2010 öğretim yılından itibaren okullarda ders kitaplarının öğrencilere devlet 
tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanacağı belirtilmiştir (AGİT, 2009). AGİT 
Aralık 2010 raporunda  Kosova’da azınlık toplulukları eğitimine ilişkin gelişmeler şu 
şekilde belirtilmektedir:

Kosova ve Sırbistan müfredatlarının aynı çatı altında birlikte var olduğu 
okullarda dahi, Kosova Arnavut ve Kosova Sırp toplulukları öğrencileri ve öğretmenleri 
arasındaki etkileşim düzeyi gelişmemiştir. Bununla birlikte, diğer toplulukların 
katıldığı okullarda öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha iyi olduğu görülmektedir. 
Türkçe eğitimin mevcut olduğu Gilan ve Doburçan’daki iki ilköğretim okulunda, farklı 
sınıflarda aynı okul alanı ve okul bahçesini birlikte paylaşıyor olmalarına rağmen, 
Kosova Türk öğrencileri ile Kosova Arnavut öğrencileri arasında etkileşim mevcuttur. 
Kosova Arnavut, Kosova Boşnak, Kosova Türk, Rom, Aşkali ve Mısırlı öğrenciler Kosova 
genelinde Kosova müfredatı ile çalışan okullarda birbirleriyle etkileşim içerisindedir. 
Benzeri şekilde, Sırbistan müfredatı ile çalışan okullardaki Kosova Sırp, Kosova Boşnak, 
Kosova Hırvat, Kosova Karadağlı, Rom ve Aşkali öğrencileri arasındaki iyi ilişkiler 
görülmektedir. Bazı belediyelerde resmi dilleri öğrenme fırsatı mevcuttur. Kosova Türk 
ve Kosova Boşnak öğrencileri kendi anadillerinde eğitime katılıyor olmakla birlikte iki 
resmi dilden birinde öğrenim görebilmektedir. Örnek olarak, İpek’te Kosova Boşnak 
öğrencileri haftada iki saat Arnavutça dersi görmektedir, Türk dilinde eğitim ise birkaç 
belediyede mevcuttur. Haziran 2010’da Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) 
Rom dilinde müfredatı da onaylamıştır (AGİT, 2010).
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 Aynı raporda 2009-2010 öğretim yılında tüm öğrencilere ders kitaplarının 
ücretsiz verildiği, ancak ders kitaplarının hazırlanması ile ilgili bazı aksayan yönlerin 
bulunduğu belirtilmektedir. Bu aksaklılarla ilgili şu tespitlere yer verilmiştir:

 Türkçe ve Boşnakça zorunlu eğitim ders kitapları ile ilgili de sorunlar 
mevcuttur. Priştine belediyesinde Boşnak dilinde Kosova eğitim sistemini takip eden 
Kosova Boşnak çocuklarına EBTB tarafından ücretsiz ders kitabı temin edilememiştir. 
Boşnakça olması gereken toplam 69 ders kitabından 17 ve Türkçe olması gereken 
toplam 70 ders kitabından 16 ders kitabı Kosova’da mevcut değildir. Ortaöğretim için 
mevcut ders kitapları sayısı ise daha da azdır.  Bu nedenle, Kosova Boşnak ve Kosova 
Türklerinin Bosna Hersek ve Türkiye’den ek kitaplar satın alması gerekmektedir. EBTK 
tarafından Boşnakça ve Türkçe sağlanan kitaplar düşük kalitededir. Bu durum genel 
olarak kitapların Arnavutça geliştirilmesi ve onların Boşnakça ile Türkçeye tercüme 
edilmesi ile görevli kişilerin kendi anadili olmamasından kaynaklanmaktır. Bu yüzden, 
çeviriler çoğu zaman hem dil hem de içerik bakımından düşük standartlı olmaktadır 
(AGİT, 2010).

 Araştırmacı tarafından da özellikle Prizren şehrinde tüm toplulukların 
birbirleriyle yakın bir iletişim içerisinde olduğu gözlenmiştir. Okul içinde ve okul 
dışında hem öğrenciler hem de yetişkinler arasında yakın bir iletişim mevcuttur ve bu 
şehirde köklü ortak geçmişe dayalı kaynaşma devam etmektedir. Osmanlı döneminde 
bir kültür şehri olan Prizren, Balkanlarda Türkçenin en yaygın kullanıldığı şehir 
olmuştur ve bu özelliğini korumaktadır. Ağırlıklı olarak Arnavut, Türk ve Boşnak 
kökenlilerin yaşadığı bu şehirde insanların büyük çoğunluğu kendi anadilinin yanında 
diğer topluluk dillerini, yaygın olarak da Türkçeyi konuşabilmektedir.

 Araştırmacı yaklaşık bir yıl (2008-2009 Öğretim Yılı) Priştine Üniversitesi 
Prizren Eğitim Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmış, özellikle 
Prizren şehrinde her düzey eğitim kurumundaki işleyişle ilgili gözlem yapma ve bilgi 
edinme fırsatı bulmuştur. Kosova’da uygulanan anadilinde eğitime ilişkin bu eğitimden 
doğrudan etkilenen öğrencilere yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple 
Kosova’da aynı okulda farklı anadilinde eğitim gören ve kimliklerini şekillendirme 
devresinde olan lise öğrencilerinin bu eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerinin neler 
olduğunun belirlenmesi, bu araştırmanın temel konusu olarak seçilmiştir.

Araştırmanın Amacı

 Bu araştırmanın genel amacı Kosova’da anadilinde eğitim gören lise 
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öğrencilerinin aynı okulda farklı dillerde eğitim görülmesine ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesidir. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır:

 1-Aynı okulda farklı anadillerinde eğitim görülmesine ilişkin lise öğrencilerinin 
görüşleri nelerdir?

 2-Öğrencilerin görüşleri arasında öğrenim diline göre anlamlı farklılık var 
mıdır?

Araştırmanın Önemi

 Kosova’da çok kültürlü yaşam biçimi uzun yıllardır devam etmektedir. Farklı dili 
konuşan ve farklı dini inanca sahip topluluklar bir arada yaşamaktadır. 1999 yılından 
itibaren yeni bir yapıya kavuşan Kosova’da farklı kültürel özelliğe sahip toplulukların 
eğitim alanındaki uygulamalara ilişkin düşüncelerinin bilimsel yollarla belirlenmesi 
politika belirleyicilere ışık tutabilir. Genel yaşayışın gözlemlenmesi ile oluşan kanaatin 
bilimsel yollarla ortaya konması, burada yaşayan toplulukların ve diğer insanların 
bu ülkedeki eğitimin işleyişine ilişkin algılamalarına temel oluşturabilir. Bununla 
birlikte benzer bilimsel araştırmaların yapılmasında hem bir referans hem de bilimsel 
araştırma yapılmasının gerekliliğine ışık tutabilir. Kosova örneğinde eğitimden 
doğrudan etkilenen ve kimlik oluşturma dönemindeki gençlerin bu ülkedeki eğitim 
uygulamasına ilişkin algılamalarının belirlenmesi, uygulamaların daha çağdaş düzeyde 
şekillenmesinde önemli veriler sağlayabilir.

Yöntem

 Bu araştırma betimsel tarama modelindedir. Betimsel tarama modeli, evren 
hakkında genel bir yargıya varabilme amacı ile evrenin tümü ya da belirli bir örneklem 
üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1994; Büyüköztürk vd, 2012). 

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Kosova’nın ikinci büyük şehri olan ve çok kültürlü yapıyı 
çok iyi yansıtan Prizren şehrindeki dört farklı lisede Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça 
öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Prizren’deki dört lise ve dengi okuldan 
her öğrenim dilinden ve farklı sınıflardan evreni temsil edecek sayıda öğrenci olması 
hedeflenerek tabakalı örnekleme ile seçilen 513 öğrenci araştırmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. Tabakalı örnekleme, evrendeki alt grupların belirlenip bunların evren 
büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil edilmelerini sağlamayı amaçlayan 
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örnekleme yöntemidir. (Büyüköztürk vd. 2012). Örneklemin evreni temsil etme oranı 
%5.7’dir. Örnekleme alınan öğrencilerin öğrenim dili, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre 
dağılımı Tablo-1’deki gibidir.

Tablo-1:Örnekleme Alınan Öğrencilerin Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı

Öğrenim Dili

Cinsiyet Sınıf Düzeyi Toplam

(N)
Kız Erkek 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf

Evren f % f % f % f % f %
Arnavutça 7610 98 50.0 98 50.0 59 30.1 65 33.2 72 36.7 196
Türkçe 528 62 44.6 77 55.4 41 29.5 68 48.9 30 21.6 139
Boşnakça 803 63 35.4 115 64.6 80 44.9 70 39.3 28 15.7 178
Toplam 8941 223 43.5 290 56.5 180 35.1 203 39.6 130 25.3 513

Verilerin Toplanması

 Literatür taraması ile elde edilen veriler ışığında 22 sorudan oluşan 
yapılandırılmış görüşme formu oluşturuldu. Uzman görüşleri de alınarak 18 maddeye 
indirilen görüşme formu Prizren şehrindeki farklı okullarda farklı anadillerinde 
öğrenim gören 125 öğrenciye uygulandı. Yeniden uzman görüşlerine de başvurularak 
anadilinde eğitim gören öğrencilerin görüşlerini yansıtabilecek nitelikte olduğuna 
karar verilen 9 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu veri toplama aracı olarak 
belirlendi. Gerekli izinler alındıktan sonra, desteği alınan Prizren Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği bölümü öğrencilerine ve lise öğretmenlerine anketin nasıl doldurulacağı 
hakkında bilgi verildi. Görüşme formu, sınıflarda gerekli açıklamalar yapılarak Prizren 
şehrinde Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça öğrenim gören; dört liseden birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıf öğrencilerinden seçilen 564 öğrenciye uygulandı. 

 Geri dönen formlar gözlemle ve SPSS programı aracılığıyla gözden geçirildi 
ve 513 öğrencinin cevapladığı formlar değerlendirmeye değer bulundu. Veri 
toplama aracında bulunan 10 soru ortak özellikleri dikkate alınarak 4 kategoride 
gruplandırıldı. “Öğrenim Dili Tercihi” olarak adlandırılan birinci grupta üç soru (S1, 
S3, S4, S6,) bulunmaktadır. “Anadilde Eğitim Görülmesine İlişkin Genel Durum” 
şeklinde adlandırılan ikinci grupta iki soru ( S9, S12) yer almaktadır. “Anadilde 
Eğitim Görülmesine İlişkin Bireysel Durum” olarak adlandırılan üçüncü grupta 
dört soru (S2, S8, S18, S21) bulunmaktadır. Araştırmanın güvenilirlik hesaplaması 
için Miles ve Huberman’ın önerdiği; “Güvenirlik=Görüş Birliği/(Görüş Birliği+Görüş 
Ayrılığı)” formülü kullanılmıştır. Veri toplama aracındaki sorular, gruplandırma 
yapmaları amacıyla iki uzmana karışık olarak veriler verildi. Yapılan gruplandırmaların 
örtüşme oranının %95 olduğu görüldü. İçerik analizinde gruplandırmalar arasındaki 
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benzerlik oranının %70 ve üzerinde olması, veri toplama aracının güvenilir olduğunu 
göstermektedir (Miles ve Huberman, 1994).

Verilerin Analizi

 Anadile göre öğrenci görüşlerine ilişkin yığılmaların hangi gruplarda hangi 
tercihlerde olduğu frekans ve % dağılımı ile belirlenmiştir. Anadiline göre öğrencilerin 
görüşleri arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere Ki-Kare bağımsızlık testi 
yapılmıştır.

Bulgular 

Öğrencilerin Öğrenim Dili Tercihine İlişkin Bulgular

 Prizren şehrinde farklı anadillerde aynı okulda öğrenim görmekte olan 
öğrencilerin kendilerine yöneltilen yazılı sorulara ilişkin tercihleri üç alt gruba 
ayrılarak tablolar halinde verilmiştir. 

Tablo-2: Öğrenim Görülen Dili Tercihe İlişkin Ki-Kare Testi

Soru Tercihler
X2 =73.062    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

1- Niçin bu 
dilde öğrenim 
görüyorsunuz?

Ailem istediği için 67 34,2 28 20.1 24 13,5 119 23,2
Anadilimde eğitim 

verildiği için 51 26,0 92 66.2 87 48,9 230 44,8
İkinci bir dil öğrenmek 

için 11 5.6 5 3.6 4 2.2 20 3.9
Yaygın bir dil olduğu 

için 67 34,2 14 10.1 63 35,4 144 28,1

      X2 >12.591 df=6     p<.05

 Tablo-2 incelendiğinde anadilde eğitim verilen gruplar arasında eğitim dili 
tercihinde anlamlı farklılık olduğu (X2=73.062) görülmektedir. Öğrencilerin öğrenim 
dilini tercihlerinde anadili etkili olmaktadır. Tüm grupların yarıya yakını (%44.8) kendi 
anadilinde eğitim görmek istedikleri için öğrenim gördükleri dili tercih ettiklerini 
ifade etmektedirler. Eğitim dili olarak kendi anadilinde eğitim verilmekte olduğu için 
seçtiklerini ifade etmede Türkçe eğitim görenlerin oranının (%66.2) diğerlerine göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkçe eğitim görenlerin Arnavutça ve Boşnakça 
eğitim görenlere göre öğrenim dili tercihlerinde kendi anadili olmasını daha fazla 
önemsedikleri anlaşılmaktadır.
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Tablo-3: Anadilinden Farklı Bir Dilde Öğrenim Görme İsteğine İlişkin Ki-
Kare Testi

Sorular Tercihler
X2 =57.540    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

3- Şu anda öğrenim 
gördüğünüz eğitim 
dilinden farklı bir dilde 
eğitim görmek ister 
miydiniz?

Evet 96 49.0 54 38.8 138 77.5 288 56.1
Hayır 76 38.8 64 46.0 23 12.9 163 31.8

Kararsızım 24 12.2 21 15.1 17 9.6 62 12.1

X2 >12.591 df=6     p<.05

Tablo-3’teki verilere göre öğrencilerin öğrenim görmekte oldukları dilden farklı 
bir dilde öğrenim görme isteğine ilişkin grupların farklı düşündükleri anlaşılmaktadır. 
En büyük farklılığın Boşnakça eğitim gören öğrencilerin (%77.5) düşüncelerinden 
kaynaklandığı, bu grubun kendi anadilinden farklı bir dilde eğitim görme isteğinin 
diğerlerinden oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Gruplar birlikte incelendiğinde 
öğrencilerin yarıdan fazlasının (%56.1) öğrenim gördüğü dilden farklı bir dilde eğitim 
görmek istemeleri dikkat çekici bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum bu 
konuda yeni bir araştırmayı gerektirecek kadar önemli görülebilir.

Tablo-4: Anadilde Eğitim Verilmesine Başlanma Kademesine İlişkin Ki-
Kare Testi

Sorular Tercihler
X2 =38.726    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

6- Sizce anadilden 
farklı dilde eğitim hangi 
öğretim basamağından 
itibaren verilmelidir?

Anaokulu 85 43.4 51 36.7 46 25.8 182 35.5
İlköğretim 85 43.4 61 43.9 72 40.4 218 42.5
Lise 14 7.1 16 11.5 16 9.0 46 9.0
Üniversite 12 16. 11 7.9 44 24.7 67 13.1

   X2 >12.591  df=6     p<.05

Tablo-4 incelendiğinde öğrencilerin yarıya yakınının (%42.5) anadilde eğitimin 
ilköğretim ve üçtebirden fazlasının da(%35.5) anaokulu döneminde başlaması 
gerektiğini ifade ettiği görülmektedir. Farklı anadilde eğitim gören öğrencilerin benzer 
düşünceleri paylaşmalarına rağmen belirli oranda anlamlı görüş farklılığı bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Dikkat çeken durum Arnavutça eğitim gören öğrencilerin anadilinde 
eğitimin daha erken yaşta başlaması gerektiğini düşünüyor olmalarıdır.
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Farklı Anadillerde Eğitim Görülmesine İlişkin Genel Durumla İlgili Bulgular

Tablo-5: Anadilde Eğitimin Toplumsal Gelişmeye Etkisine İlişkin Ki-Kare 
Testi

Görüşler Tercihler
X2 =22.995    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

9- Farklı anadillerde eğitim 
verilen bir ülkede modern 
bir toplum oluşabilir mi?

Evet 135 68.9 87 62.6 145 81.5 367 71.5
Hayır 27 13.8 11 7.9 10 5.6 48 9.4
Fikrim yok 34 17.3 41 29.5 23 12.9 98 19.1

X2 >12.591  df=6     p<.05

Tablo-5’e göre öğrencilerin yaklaşık dörtteüçü (%71.5) farklı anadillerde 
eğitim verilen bir ülkede modern bir toplumun oluşturulabileceğine inanmaktadır. 
Öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Boşnakça 
eğitim görenlerin (%81.5) diğerlerine göre farklı anadilde eğitim verilen ülkede 
modern toplumun oluşturulabileceğine daha fazla inanmakta olmalarından 
kaynaklanmaktadır. 

Tablo-6: Anadilde Eğitimin Vatandaşlar Üzerindeki Etkisine İlişkin Ki-
Kare Testi

Görüşler Tercihler
X2 =41.627    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

12- Farklı anadilde 
eğitimin ülkede 
yaşayanlar üzerinde 
size göre ne gibi etkileri 
olabilir?

Etkilemez 49 25.0 38 27.3 95 53,4. 182 35.5
Kaynaştırır 96 49.0 71 51.1 47 26.4 214 41.7

Farklılaştırır 51 26.0 30 21.6 36 20.2 117 22.8

X2 >12.591  df=6     p<.05

Tablo-6 incelendiğinde anadilde eğitimin ülkede yaşayanlar üzerindeki etkisine 
ilişkin öğrencilerin yarıya yakınının (%41.7) toplumu kaynaştıracağına, üçrebirden 
fazlasının da (%35.5) herhangi bir etkisinin olmayacağına inandığı görülmektedir. 
Öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılık olduğu, Boşnakça eğitim gören 
öğrencilerin (%53.4) daha nötr oldukları görülmektedir. Yaklaşık beştebirlik (%22.8) 
bir grubun da anadilde eğitimin bireyler arasında farklılığa yol açacağını düşünmesi 
dikkat çekici durum olarak görülmektedir.
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Farklı Anadillerde Eğitim Görülmesine İlişkin Bireysel Durumla İlgili 
Bulgular

Tablo-7: Anadilde Eğitimin Anadilin Gelişimine Etkisine İlişkin Ki-Kare 
Testi

Sorular Tercihler
X2 =12.055   df=6        p=.06
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

2- Bir ülkede farklı 
anadillerde eğitim 
verilmesinin bireyin 
anadilinin gelişimine etkisi 
ne olabilir?

Geliştirir 97 49.5 76 54.7 103 57.9 276 53.8
Zorlaştırır 20 10.2 21 15.1 12 6.7 53 10.3
Etkilemez 29 14.8 10 7.2 16 9.0 55 10.7

Fikrim yok 50 25.5 32 23.0 47 26.4 129 25.1

X2 >12.591 df=6     p<.05

Tablo-7’deki verilere göre öğrencilerin yarıdan fazlası (%53.8) bir ülkede 
anadilde eğitim verilmesinin bireyin anadilini geliştireceğini düşünmektedir. 
Öğrencilerin dörttebirinin görüş belirtmemiş olması dikkat çeken bir durumdur. 
Öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Tablo-8: Anadilde Eğitimin Anadilinde Eğitim Gören Öğrenci Üzerindeki 
Etkisine İlişkin Ki-Kare Testi

Görüşler Tercihler
X2 =63.062    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

8- Bir öğrencinin 
anadilinden farklı bir 
dilde eğitim görmesi 
size göre o öğrenci 
üzerinde nasıl bir 
etkiye yol açar?

Kültürel kimliğini 
olumsuz etkiler 31 46.4 27 19.4 14 7.9 72 14.0
Hiçbir olumsuz 
etkisi olmaz 56 28.6 24 17.3 14 7.9 94 18.3
Kültürel kimliğini 
zenginleştirir 58 29.6 56 40.3 53 29.8 167 32.6
İletişim sorunu 
yaşanır 51 26.0 32 23.0 97 54.5 180 35,1

X2 >12.591  df=6     p<.05

 Tablo-8’deki veriler incelendiğinde, bireylerin anadilinden farklı bir dilde eğitim 
görmesinin iletişim sorununa yol açacağına inanan öğrencilerin oranının üçtebirden 
fazla (%35.1) olduğu, kültürel kimliği zenginleştireceğine inanan öğrencilerin oranının 
üçtebire yakın (%32.6) olduğu görülmektedir. Burada dikkat çeken durum kültürel 
kimliğin zenginleşeceğine inananlarla iletişim sorununa yol açacağına inananların 
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oranının çok yakın olmasıdır. Ancak öğrencilerin görüşleri arasında belirli oranda 
farklılıklar olduğu görülmektedir. Arnavutça eğitim gören öğrencilerin diğerlerine 
göre anadilde eğitim verilmesinin kültürel kimliği olumsuz etkileyeceğini düşünmesi 
oldukça anlamlıdır. Çoğunluk gruba mensup olan bu öğrencilerin bu hususta hayli 
kaygılarının olduğu söylenebilir. Türkçe eğitim görenlerin anadilde eğitimin kültürel 
kimliği zenginleştirmeye katkı sağlayacağını diğerlerine göre daha fazla düşünüyor 
olmaları görüş farklılığının temel sebepleri arasında sayılabilir.

Tablo-9: Bir Sınıfta Anadili Farklı Öğrencinin Bulunmasının Diğer Öğrenciler 
Üzerindeki Etkisine İlişkin Ki-Kare Testi

Görüşler Tercihler
X2 =79.882    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

18- Sınıfınızda 
anadili farklı 
öğrencilerin 
bulunması sizi 
nasıl etkiler?

Hiç etkilemez 82 41.8 35 25.2 30 16.9 147 28.7
İletişimde sıkıntı 
yaşarım 29 14.8 15 10.8 11 6.2 55 10.7
Farklı arkadaşlık 
fırsatı verir 45 23.0 23 16.5 20 11.2 88 17.2
Farklı dil 
öğrenmeme 
yardımcı olur 40 20.4 66 47.5 117 65.7 223 43.5

X2 >12.591  df=6     p<.05

 Tablo-9 ayrıntılı incelendiğinde öğrencilerin yarıya yakını (%43.5) sınıfında 
farklı anadili konuşan öğrencilerin bulunmasının kendisinin farklı bir öğrenmesine 
yardımcı olduğunu düşündüğü görülmektedir. Herhangi bir etkisi olmaz diyenlerin 
oranı ise üçtebire (%28.7) yakındır. Bu duruma rağmen öğrencilerin görüşleri arasında 
belirgin farklılığın olduğu anlaşılmaktadır. Bir sınıfta anadili farklı öğrencilerin 
bulunmasının kişiyi olumsuz etkilemesi hususunda en olumsuz görüş Boşnakça eğitim 
görenlere (%65.7) ait olduğu, bunu Türkçe eğitim görenlerin (47.5) takip ettiği, bu iki 
grupla Arnavutça eğitim görenler arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
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Tablo-10: Farklı Anadili konuşan Öğrencilerin Aynı Sınıfta Bulunmasının

Öğrenciler Üzerindeki Etkisine İlişkin Ki-Kare Testi

Görüşler Tercihler
X2 =23.194    df=6        p=.00
Arnavutça Türkçe Boşnakça Toplam
f % f % f % f %

21-Sınıfınızda 
eğitim gören farklı 
anadilini konuşan 
arkadaşlarınızla 
anlaşmada zorluklar 
yaşıyor musunuz?

Nadiren 29 14.8 12 8.6 38 21.3 79 15.4
Hiçbir zaman 68 34.7 72 51.8 58 32.6 198 38.6
Bazen 88 44.9 49 35.3 65 36.5 202 39.4

Sıklıkla 11 5.6 6 4.3 17 9.6 34 6.6

X2 >12.591  df=6     p<.05

Tablo-10 incelendiğinde aynı sınıfta farklı anadilini konuşan öğrencilerin 
bulunmasının anlaşmada ne gibi etkisi olduğuna ilişkin öğrencilerin yarıya yakını 
(%39.4) bazen zorluk yaşadıklarını, yine benzer oranda (%38.6) hiçbir zaman zorluk 
yaşamadıklarını ifade edenlerin bulunduğu görülmektedir. Öğrencilerin görüşleri 
arasında anlamlı farklılıklar olduğu, bazen sıkıntı yaşandığını ifade etmede, Arnavutça 
eğitim görenlerin (%44.9) diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Sonuç ve Tartışma

Kosova’da anadilde eğitime ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde yasalaşmıştır. Şu 
anda dünyanın en genç ülkesi olan ve henüz European Union Rule of Law Mission in 
Kosovo (EULEX) gözetiminde kurumsallaşmaya çalışan bir ülke için bu önemsenecek 
derecede bir başarıdır. Kosova anayasasında öngörülen azınlık toplulukların haklarına 
ilişkin düzenlemeler, ilgili yasalarda sürekli geliştirilmeye devam edilmektedir. Buna 
karşılık çağdaş demokratik toplumsal yapının gerektirdiği bazı düzenlemelere daha 
ihtiyaç olduğu AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) kuruluş raporlarında da 
belirtilmektedir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri dili tercihlerini, önemli ölçüde öğrenim dilinin 
kendi anadili olması durumu belirlemektedir. Bununla birlikte ailenin etkisinin 
de oldukça belirleyici olduğu görülmektedir. Ancak lise öğrencisinin öğrenim dili 
tercihinde kendi başına karar vermesinin pek mümkün olamayacağı düşünüldüğünde, 
ailelerin kendi anadillerinde çocuğunun eğitim görmesini istediği anlaşılmaktadır.

 Öğrencilerin anadilinden farklı bir dilde eğitim görmek istemeleriyle ilgili 
sonuca bakıldığında yarıdan fazlasının öğrenim gördüğü dilden farklı bir dilde 
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öğrenim görmek istedikleri görülmektedir. Farklı bir dilde öğrenim görme isteğinin 
belirtilmesinde Boşnakça eğitim alanların daha fazla olması dikkat çekmektedir.

 Farklı anadilini konuşan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta öğrenim görmeye 
ilişkin gruplar arasında görüş farklılığı olmasına rağmen büyük ölçüde olumlu 
bakılmaktadır. Öğrenim gördüğü dilden farklı bir öğrenim dilini tercih etmeleri söz 
konusu olsaydı çoğunlukla İngilizce dilinin tercihi ön plana çıkmaktadır. Sınıflarında, 
okullarında farklı anadili konuşan öğrencilerin bulunması, farklı anadilinde eğitim 
veren okulların ve sınıfların bulunması öğrenciler tarafından oldukça olumlu 
karşılanmaktadır. Farklı anadili konuşan ya da farklı anadilinde eğitim görenlere 
karşı dikkat çekici olumsuz bir tutumun olmadığı, bu öğrencilerin okul içinde ve 
dışında da iletişimlerini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Farklılığın zenginlik ve fırsat 
oluşturmakta olduğu düşüncesi, öğrencilerin çoğunluğu tarafından benimsenmiş 
durumdadır. 

 Anadilinde eğitime ilişkin yapılan araştırmalarda farklı sonuçların bulunmasına 
karşılık, bu araştırmayla elde edilen sonuçları destekler nitelikte sonuçlara da 
ulaşılmıştır. Schmelkes (2006) Meksika eğitim politikasında dilin,  kültürlerarası eğitim 
açısından kültürel ifadenin ve kültürü korumanın en temel unsuru olduğunu ifade 
etmektedir. Ona göre kültürlerarası eğitimin kültürel birikim ve dil farklılığına ilişkin 
bilgi, kültürel ve dilsel farklılığa saygı, kültürel farklılığı önemseme olarak üç temel 
hedefinin olması gerekir. Wallace&Athamesara tarafından (2004) Tayland’da yaşayan 
ve Burma (Myanmar) civarından yaklaşık 120 yıl önce göç eden ailelerin bulunduğu 
üç köyde yapılan araştırmada, Tayland kültürü ve diline belli ölçüde uyum sağlasalar 
da kendilerini farklı hissettikleri belirlenmiştir. Bu sebeple Tayland hükümeti yerel 
halkın da yararlanabileceği yerel öğretim programlarının oluşturulması konusunda 
araştırmalar yapmaktadır. Yerel liderler, öğretmenler ve öğrenciler kendilerini 
farklı görmektedirler. Bu sebeple kaynaşmanın sağlanabilmesi ve azınlık haklarının 
korunabilmesi için çok kültürlü bir eğitim programının uygulanması önerilmektedir. 
Kilimci (2010) tarafından yapılan, İsveç’te entegrasyon ve ayrımcılık politikası 
konulu araştırmada, İsveç’te yaşayan ve farklı etnik kültürlere mensup öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun (%70.5) ülkede birlikte yaşama ile ilgili iyimser oldukları, buna 
karşılık yarıdan fazlasının (%58.6) kendi etnik çevresine ait olduklarını ifade ettikleri, 
%91.6’sının da kendi etnik çevresiyle arkadaşlık ettikleri belirlenmiştir. Kanada’da 
yapılan kültürlerarası eğitime ilişkin araştırmada (Guo, Arthur & Lund, 2009) farklı 
kültürlere ait bireylerin eğitiminde öğretmenin rolü ve yeterlikleri incelenmiştir. 
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Araştırma, farklılığın sosyal olarak kabulü, kültürel yeterlik ve farklılığın temsil 
edilmesi üzerine temellendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Kosova’da anadilinde 
eğitim hakkının tanınması ve uygulamaya konulması yönündeki çabalar, dünyada 
birçok ülkeye örnek teşkil edebilecek niteliktedir.

Bu sonuçlara dayalı olarak şu öneriler ifade edilebilir:

1- Kosova’da topluluklar arasında ortak projeler ve ortak etkinliklerin 
düzenlenmesi, var olan işbirliği ve birliktelik duygusunu daha ileri düzeylere 
götürebilir.

2- Bu araştırmanın tüm eğitim kademelerinde öğretmen ve öğrencileri 
kapsayacak şekilde yapılması ile daha kapsamlı veriler elde edilebilir.

3-Benzer araştırmalar yetişkinlere yönelik olarak da yapılabilir.
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İki Farklı Yönteme Göre Okuma Yazma Öğrenmiş 
Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Başarılarının 

Karşılaştırılması

Hatice Vatansever Bayraktar 1

Abstract: This research aims to determine  if there are any  differences on the 
reading comprehension level of students who learned reading and writing by “analysis 
method” or “phonic based sentence method”. The research employs a survey model  to  
examine the students level of understanding  on several types of texts. The research 
is practiced in Bahçelievler, Bakırköy and Zeytinburnu at Europen side of İstanbul on 
second term of 2006-2007 academic year on 237 third class primary school students. 
The data is collected by using  “Reading Comprehension Test” which has three different 
kinds of texts (story, knowledge and poem) which  measured students’ achievement 
on understanding reading. The data is analyzed by using SPSS. The research shows 
that the students who learned reading and writing by “phonic based learning” are 
more succesful  at reading comprehension on stories and attain higher general marks 
than the students who learned by analysis method.There is no significant difference 
in understanding on  knowledge texts and poems  between the students who learned 
reading and writing by analysis method or phonic based sentence method. The girls 
who learned reading and writing by analysis method or phonic based sentence 
method have both higher general marks and  are more succesful at understanding 
on reading than the boys on story and poem; though there is no significant difference 
on knowledge text. Also, there is no significant difference at reading comprehension  
between  the students  who have and don’t have pre school education on both  learning 
methods.

Keywords: Analysis Method, Phonic Based Sentence Method, Learning Reading 
Writing, Reading Comprehension, Achievement

Özet: Bu araştırmada “Çözümleme (Cümle) Yöntemi” ve “Ses Temelli Cümle 
Yöntemi”ne göre okuma yazmayı öğrenmiş öğrencilerin farklı metin türlerine 
göre okuduğunu anlama başarıları arasında farkın olup olmadığı belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırma var olan durumu belirlemeye yönelik olduğu için tarama 
modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma, İstanbul ili Avrupa Yakası’nda 
Bahçelievler, Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde ilköğretim 3. sınıf öğrenimlerini 
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sürdüren 237 öğrenciyle, 2006- 2007 eğitim- öğretim yılında ikinci dönem süresince 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin okuduğunu 
anlama başarılarını ölçen, üç farklı türde metinden oluşan “Okuduğunu Anlama Başarı 
Testi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS paket programı 
kullanılmıştır. Öyküleyici metin ve genel başarı puanlarına göre, ses temelli cümle 
yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrenciler, okuduğunu anlamada çözümleme 
yöntemi ile öğrenen öğrencilerden daha başarılıdır. Bilgilendirici metin ve şiir başarı 
puanlarına göre, çözümleme veya ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen 
öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Hem 
çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kızlar, hem de ses temelli cümle yöntemi 
ile öğrenen kızlar öyküleyici metin, şiir ve genel başarı puanlarına göre okuduğunu 
anlamada erkeklerden daha başarılı olurken; bilgilendirici metin başarı puanlarında 
anlamlı bir fark yoktur. Hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden, 
hem de ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden okul öncesi eğitimi 
alan ve almayan öğrencilerin üç farklı metin türüne göre okuduğunu anlama başarıları 
arasında anlamlı bir fark yoktur.

Anahtar Kelimeler

Çözümleme (Cümle) Yöntemi, Ses Temelli Cümle Yöntemi, Okuma Yazmayı 
Öğrenme, Okuduğunu Anlama, Başarı
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1. Giriş1

İlköğretim okullarına başlayan çocuk için en yeni şey okuma yazma ile 
tanışmasıdır. İlk olarak çocuk, yazıdaki sembolleri okumayı, anlamını çözmeyi öğrenir. 
Pek çok çocuk okumayı öğrenmeyi sadece orada yazılanı seslendirmek olduğunu 
zanneder. Hâlbuki okumanın zihinde bir anlam oluşturma, okuduğunu kavrayabilme, 
yorumlayabilme olduğunu düşünemez. Okuma eyleminin gerçekleşebilmesi için yazıyı 
oluşturan simgeleri seslendirmekten öte anlayıp yorumlayabilmek gerekmektedir.

Dökmen (1994)’ in dediği gibi “Okuma, okuduğunu anlama bir beceridir. Kişilerde 
doğuştan okuyabilme potansiyeli vardır, fakat bu potansiyelin gelişmesi eğitimle 
mümkündür. Okuma etkinliği gelişebilen, geliştirilebilen bir beceridir.” Öyleyse eğitimle 
geliştirilebilecek olan okuma becerisi, öğrencinin ilk tanıştığı yer olan ilköğretim 
okullarında en iyi şekilde kazandırılmaya çalıştırılmalıdır. Yazılanı iyi seslendirebilen, 
okuduğunu algılayıp kavrayabilen, yorumlayabilen, iyi anlayabilen nitelikli okuma 
becerisine sahip bireyler yetiştirmeye özen gösterilmelidir.

Eğitim-öğretimin temelini de okuma-anlama oluşturmaktadır; çünkü tüm 
dersler, okuma ve anladıkları üzerinde işlemler yapma üzerine şekillenmiştir. Okuma 
yazma becerisi öğrenim yaşamları boyunca öğrencilerin bütün derslerdeki başarılarını 
etkiler. Öyleyse öğrencilerin nitelikli okuma yazma becerisi kazanması, okuduğunu iyi 
anlaması bu anlamda çok önem taşır.

Her öğrenme gibi ilk okuma yazmayı öğrenmenin bir yöntemle yapılması gerekir. 
Ülkemizdeki okuma yazma öğretimine baktığımızda tarihsel süreç içinde değişik 
yöntemler kullanıldığı görülmektedir. Ülkemizde okuma yazma öğretiminde uzun 
yıllarıdır çözümleme (cümle) yöntemi kullanılmaktayken, milli eğitimde yeni program 
anlayışı ile birlikte davranışçı yaklaşımdan vazgeçilerek, yapılandırmacı anlayışa uygun 
ilk okuma yazmayı öğretme yöntemi de değişmiştir. 2005–2006 öğretim yılından bu 
yana yapılandırmacı öğrenme anlayışının ilk okuma yazma öğretimine uygulandığı 
“Ses Temelli Cümle Yöntemi” adı verilen bir yöntemle okuma yazma öğretilmektedir.

Okuduğunu anlama, diğer bütün derslerin öğretilmesinde anahtar durumunda 
bulunurken okuma eyleminin hangi yöntem ile öğretildiğini irdelemek de önem arz 
eder. Okuma yazma öğreten öğretmenlerin görüşlerine göre Çözümleme Yöntemi 
(Cümle Yöntemi) ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerde 
okuma hızı, okuduğunu anlama vb. konularda farkın olduğu dile getirilmektedir.

Türkiye’de ilköğretim okullarında, Ses Temelli Cümle Yöntemi ile okuma 
yazma öğretiminin pilot uygulamasının gerçekleştirildiği 2004-2005 eğitim yılında 
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çocukların bir kısmı okuma yazmayı 1 Bu makale Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim anabilim 

dalında yapılan “Çözümleme (Cümle) Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine Göre Okuma Yama Öğrenmiş Çocukların Okuduğunu Anlamadaki 

Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi” adlı tezin bir kısmına dayanılarak hazırlanmıştır. Tez danışmanlarım, değerli hocalarım Prof. Dr.Sefer 

ADA ve Doç.Dr. Murat AŞICI’ya teşekkür ediyorum. Çözümleme Yöntemi ile Müfredat Laboratuvar (pilot) 
İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrenciler ise Ses Temelli Cümle Yöntemi ile öğrenmiş 
bulunmaktadır. İşte bu iki farklı yönteme göre ilk okuma yazma öğrenmiş öğrenciler 
araştırma konumuz için iyi bir fırsattır. 2006–2007 eğitim öğretim yılında 3. sınıfa 
devam eden öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarının okuma yazma öğrendiği 
yönteme göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılma ihtiyacı hissedilen önemli bir 
sorundur.

Öğretmenlerin bir kısmı Ses Temelli Cümle Yöntemi ile öğrencilerin okuduklarını 
daha iyi anladıklarını, büyük bir kısmı ise çözümleme yöntemi ile daha iyi anladıklarını 
iddia etmektedirler. Yapılan araştırmalarda çözümleme yöntemi ile bazılarında ise ses 
temelli cümle yöntemi ile okuduğunu daha iyi anladığını belirleyen araştırma sonuçları 
bulunmaktadır. Tüm bu tartışmalardan ve yorumlardan etkilenmeden bu durumun 
yeniden tespit edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu araştırmada, Çözümleme (Cümle) Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemine 
göre okuma yazmayı öğrenmiş çocukların farklı metin türlerine göre okuduğunu 
anlama başarıları arasında farkın olup olmadığı araştırılmıştır.

2.İlgili Literatür

2.1. Ülkemizde 1948- 2004 Yılları Arasında İlk Okuma Yazma Öğretiminde 
Kullanılan Çözümleme (Cümle) Yöntemi

Cümle Yöntemi savunucularına göre bu yöntem etkili bir yöntemdir. Çünkü 
gerçek dil birimini oluşturan ne kelime ne de harftir. Sadece cümledir. Cümle doğal dil 
birimi ise okuma ve konuşmanın da doğal birimi yine cümle olmaktadır (Güneş, 2004). 
Çözümleme (Cümle) Yöntemi bütünden parçaya doğru hareket eden bir yöntemdir. 
Önce anlamlı cümleler, daha sonra kelimeler, heceler ve sesler tanıtılıp serbest 
okumaya geçilir (Akyol, 2007).

Çözümleme (Cümle) Yöntemi ilk kez 1936 programında önerilmiş ve daha sonra 
1948-1968 ve 1982 programlarında da bu yöntemin uygulanması öngörülmüştür. 
2005 ilköğretim programı çıkana kadar da ilk okuma yazma öğretiminde Çözümleme 
(Cümle) Yöntemi kullanılmıştır. 

Bu yöntemin temelinde gözün, sözcüğün ve tümcenin yazılış biçimini bir bütün 
olarak tanıması, hızlı okuma için görme yelpazesinin geniş olması, sözel ve anlamsal 
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belleğe bilgilerin sözcük ve tümce olarak yerleştirilmesi, çocuğun bütünü algılamasının 
daha kolay olması gibi güçlü gerekçeler bulunması çözümleme yöntemini vazgeçilmez 
olarak ortaya çıkarmıştır (Tortop, 2003).

Cümle yöntemi 18. ve 19. yüzyıllarda İtard, Olivler ve Jecatot tarafından 
kullanılmıştır. Daha sonra Decroly kullanmıştır. Decroly, annenin çocuğuna konuşmayı 
öğretmek için kullandığı yöntemi okuma öğretimine uygulamıştır. Anne çocuğuyla 
harf, hece veya kelimelerle değil, cümlelerle konuşmaktadır. Birçok tekrarlardan 
sonra çocuk konuşmayı öğrenmektedir. Decroly’a göre çocuk, işitme yoluyla öğrendiği 
cümleleri görme yoluyla da öğrenebilir. Okumada kullanılan zihinsel işlemler görme 
ile ilgilidir. Çocuk annesinin cümlelerini birçok tekrarlardan sonra anlamaktadır. 
Bu süreçte cümlelerin yazılı şekillerini ve taşıdığı özel anlamı kavrayıncaya kadar 
çocuğun cümleleri defalarca görmesi gerekmektedir. Zamanla daha az tekrar 
gerektirmektedir. Bu yöntemin üstünlüğü öğrencinin başlangıçtan itibaren yazıları 
anlamla birleştirmesinden gelmektedir. Her cümle bir anlam ifade etmekte ve giderek 
somut cümlelerden soyut cümlelere geçilmektedir (Günes, 2004). 

Çözümleme (Cümle) Yöntemi ile okuma yazma öğretiminin aşamaları hazırlık 
dönemi, cümlelerin belirlenmesi, kelimelerin öğretimi, hecelerin öğretimi, seslerin 
(harflerin) öğretimi, serbest metne geçiş, toplu okuma-anlama-anlatma ve dikte 
çalışmaları döneminden oluşmaktadır.

2.2.Günümüzde Yapılandırıcı Öğrenme Anlayışının Etkisinde İlk Okuma 
Yazma Öğretimi: Ses Temelli Cümle Yöntemi

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2004–2005 öğretim 
yılında denemeleri yapılarak, 2005–2006 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere 
bir ilk okuma yazma öğretim programı tasarısını yürürlüğe koymuştur (Çelenk, 2007).  
Talim Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarih ve 115 sayılı kararları ile ilköğretim Türkçe 
dersi öğretim programları, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak 
üzere kabul edilmiştir (Şahin ve diğerleri, 2005). 

Ülkemizde 2004–2005 eğitim öğretim yılında ilk okuma yazma öğretimi; 9 ilde, 
toplam 120 okulda pilot uygulamalarla Ses Temelli Cümle Yöntemi ile uygulanmıştır 
(Yıldız ve Yıldırım, 2005).

           İlköğretim 1-5. sınıflar 2005 Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu’nda 
ilk okuma yazma öğretimi olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi yer almaktadır. Bu 
yöntemde ilk okuma yazma öğretimine seslerle başlanmakta, anlamlı bütün oluşturacak 
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birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, kelimelere, cümlelere ve metinlere 
ulaşılmaktadır; ilk okuma yazma öğretimi, kısa sürede cümlelere ulaşılacak şekilde 
düzenlenmektedir. İlk okuma yazma öğretimi boyunca okuma, yazma, konuşma, 
dinleme, görsel okuma ve sunu etkinlikleri birlikte yürütülmektedir. Yazı öğretiminde 
öğrencilerin gelişimine uygun olan bitişik eğik yazı harfleri kullanılmaktadır (Akyol, 
2007).

2.3.Ses Temelli Cümle Yönteminin Tercih Edilme Nedenleri

Son yıllarda eğitim alanındaki gelişmeler ve yapılan araştırmalar sonucunda 
tespit edilen öğrencilerin okuma becerilerindeki başarı durumları, ilk okuma yazma 
öğretim yöntemlerini de etkilemiş ve çoğu ülkede yöntem değişikliğine gidilmiştir 
(Şahin ve diğerleri, 2005).

Dünyamızda okuma-yazma öğretim yöntemlerine ilişkin son yıllarda önemli 
gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeler daha çok PISA ve UNESCO araştırmalarından 
sonra hız kazanmıştır. PISA araştırmalarına göre okuma alanında ülkeler arasında en 
yüksek başarıyı Finlandiya göstermiştir. Kore, Kanada ve Avustralya bu ülkeyi takip 
etmektedir. En alt sırada ise Tunus bulunmaktadır. Türkiye projeye katılan ülkeler 
içinde, Uruguay ve Tayland’dan farklı olmayan bir performans sergilemiştir (MEB, 
2004; Güneş, 2005).

Bu sonuçlar üzerine çoğu ülkede bir yandan okullardaki okuma öğretim 
yöntemleri ile geliştirilmesi gereken beceriler sorgulanmaya başlanmış, bir yandan 
da başarılı olan ülkelerin durumları incelenmeye alınmıştır. Bu konuda ilk çalışmalar 
üniversitelerden gelmiştir. Çeşitli üniversitelerde okuma öğretimi alanında çalışan 
uzmanlar; ilk okuma-yazma öğretiminde analiz (kelime, cümle, cümlecik gibi) 
yöntemlerin çok etkili olmadığı konusunda görüş birliğine varmışlardır. Diğer taraftan 
İngiltere, Fransa, Lüksemburg, İspanya gibi ülkelerde çocukların okuma becerilerinin 
geri olmasının altında yatan en önemli neden; ilk okuma-yazma öğretiminde kullanılan 
yöntem olarak açıklanmıştır. Yöntem değişikliği çalışmalarına başlanmıştır (Güneş, 
2005).

Dünyada ilk okuma yazma öğretim yöntemleri sorgulanmakta; öğrencilere 
daha etkili ve verimli okuma becerileri kazandırmak ve bireysel, zihinsel gelişimlerini 
hızlandırmak için yöntem değişikliği yapılmaktadır. Ülkemizde de olduğu gibi genel 
eğilim, her ülkenin dil yapısına uygun sentez ağırlıklı yöntemlere olmaktadır. Bu 
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gelişmeler göz önüne alınarak, 2004 yılında yöntem değişikliğine gidilmiş ve “Ses 
Temelli Cümle Yöntemi” tercih edilmiştir.

Ülkemizde Çoklu Zekâ, Yapılandırmacı Yaklaşım, Beyin Temelli Öğrenme, Öğrenci 
Merkezli Öğrenme, Bireysel Farklılıklara Duyarlı Öğretim gibi yaklaşım ve modeller 
çerçevesinde geliştirilen yeni Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma – yazma 
öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve yöntem olarak Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin 
kullanılması ön görülmüştür (Şahin ve diğerleri, 2005).

2.4.Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri

MEB İlköğretim Programı’na (2005) göre Ses Temelli Cümle Yöntemi’nin 
özellikleri şöyle sıralanabilir:

lSes Temelli Cümle Yöntemi’nde ilk okuma yazma öğretimi, dinleme, konuşma 
becerilerinden kopuk, sadece okuma yazma becerilerini geliştirme olarak değil; 
Türkçe öğretiminin beş öğrenme alanı ile birlikte yürütülmektedir.

lİlk okuma yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile 
anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri 
yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemi, bu yönüyle 
yapılandırıcı öğrenme yaklaşımına uygundur.

lBu yöntem; tek tip, belirli kalıplara sıkıştırılmış ve belli sayıdaki cümlelerle ilk 
okuma yazma öğretimi yerine; çokluluğa ve çeşitliliğe ağırlık vermektedir. Bu nedenle 
ilk okuma yazma, öğretim sürecinde öğrencilerin çok sayıda ve çeşitli hece, kelime, 
cümlelerle, okuma yazma öğrenmelerini gerekli kılmaktadır.

lÖğrencilere sunulan zengin içerik, onların temel düşünme becerileri, 
yaratıcılıkları ve zekâ alanlarının gelişimine katkı sağlamaktadır.

lOkuma yazma öğretiminde ilerleme, kolaydan zora doğru belli bir sıra içinde 
yürütülmektedir.

lBu yöntemle ilk okuma yazma öğretiminde, çok sayıda hece, kelime, cümle 
ve metinlerle çalışılmaktadır. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini 
engellemekte; tam tersine, cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Böylece 
öğrencilerin anlama düzeyleri gelişmektedir.

lTürkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına 
uygundur.
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lÖğrencilerin bütün sesleri öğrenmesi, yazma sürecinde kelimeleri doğru 
yazmalarını kolaylaştırmaktadır.

lÖğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varması sağlanmakta; 
öğrencilerin dil gelişimine (doğru telaffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme vb.) katkıda 
bulunulmaktadır.

lÖğrenciler yazı ile konuşma arasındaki benzerlikleri görmekte, yazının harflerin 
birleştirilmesiyle konuşmanın seslerin birleştirilmesiyle yapıldığını anlamaktadır.

lBu yöntemle ilk okuma yazma öğretiminde, çok sayıda hece, kelime, cümle 
ve metinlerle çalışılmaktadır. Bu durum öğrencilerin cümleleri ezberlemesini 
engellemekte; tam tersine, cümleyi anlayarak öğrenmesini gerektirmektedir. Böylece 
öğrencilerin anlama düzeyleri gelişmektedir.

lÖğrencilerin ilk okuma yazmayı öğrenme sürecinde bireysel, zihinsel ve sosyal 
gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

2.5. Ses Temelli Cümle Yönteminin Aşamaları

MEB İlköğretim Programı (2005)’na göre ilk okuma yazma öğretimine nitelikli 
bir hazırlıktan sonra ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme adımı gelir. Bu aşamada 
sesi hissetme ve tanıma ile başlanmalıdır. Ardından sesi okuyup yazarak, sesten 
heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturma ve metin oluşturma 
süreci ile devam edilir. Son olarak okuryazarlığa ulaşma aşamalarına yer verir.

İlk okuma yazma çalışmalarında dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma 
ve görsel sunu birlikte ele alınmalıdır. Bütün çalışmalar, Türkçe Öğretim Programı’nın 
1. sınıf düzeyindeki kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik düzenlenmelidir.

2.6.Okuduğunu Anlama

Okuma, okuduğunu anlama bir beceridir. Kişilerde doğuştan var olan okuma 
potansiyelinin gelişmesi eğitimle mümkündür. Okuma etkinliği, okuma hızı ve anlama 
olmak üzere başlıca iki bileşenden oluşmaktadır (Özdemir, 2007).

Smith ve Dechant (1961), okuduğunu anlamayı, kelime bilgisi ve organize 
etme becerisi olarak iki bölümde ele almaktadırlar. Bu durumda okuma becerisi 
kelime becerisi; okuduğunu anlama ve organize etme becerisi ve okuma hızından 
oluşmaktadır (Dökmen, 1994).
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Kelime bilgisini, okuduğunu anlayabilmenin ilk şartı kabul etmek yerinde 
olacaktır. Çünkü bir parçada okuyucunun anlamını bilmediği kelime sayısı arttıkça, 
bu durum hem okuyucunun hızını düşürecek, hem de parçanın anlamını kavramasını 
güçleştirecektir. Araştırmalar, iyi okuyucuların zayıflara oranla, kelime ve harfleri 
tanımada daha başarılı olduklarını göstermektedir (Marmurek, 1988; Dökmen, 1994).

Smith ve Dechant (1961), okuduğunu anlama becerisinin şu öğelerden 
oluştuğunu belirtmektedirler (Dökmen, 1994):

1. Grafik sembollerle (yazı) anlamları arasında çağrışım yapma

2. Kelimelere, metnin genel kapsamına uygun anlamlar verebilme

3. Deyimlerin, cümlelerin, paragrafların ve tüm parçanın taşıdığı anlamı, 
küçükten büyüğe doğru olmak üzere, hiyerarşik bir şekilde anlama; gerektiğinde 
parçalarla bütün arasında ilişki kurabilme

4. Okuduğunu değerlendirebilme, yazarın amacını ve duygu durumunu anlama

5. Okumakta olduğu parçadaki fikirleri, geçmiş yaşantılarıyla bağdaştırabilme

Sıralanan bu öğelerden de anlaşılacağı üzere okuduğunu anlama becerisi, 
genel yetenekle yakından ilişkilidir. Yapılan incelemeler, okuduğunu anlamanın ve 
dolayısıyla okuma becerisinin, genel yetenekle ve çeşitli bilişsel becerilerle ilişkili 
olduğunu göstermektedir (Marmurek, 1988; Dökmen, 1994).

Dökmen’e (1994) göre bir okuyucunun okuduğunu anlama düzeyini belirleyen 
ölçütler okunan parçanın güçlüğü, anlaşılırlığı; parçanın dil ve fikir örüntüsü; 
okuyucunun genel yeteneği; okuyucunun okuma becerisi; okuyucunun konuya ilişkin 
bilgi birikimi ve okuyucunun okuma amacıdır.

Doğrudan gözlenemeyen bir süreç olan okuduğunu anlama, çeşitli araçlar ve 
kuramlar yoluyla açıklanmaya çalışılır. Okuduğunu anlama farklı düzeylerde belli 
bir çözümlemeyi gerektirir. Bu çözümleme okuma gerçekleşirken kendiliğinden 
gerçekleşir (Hielman, 2002; Belet,2006).

Okuduğunu anlama etkinliğini oluşturan üç bilesen söz konusudur. Bunlar 
okuma materyali, okuyucu ve metnin okuyucu tarafından yorumlanmasıdır. Dolayısıyla 
okuma, metni anlam eylemidir (Armağan, 1992). Okunanı tam ve doğru olarak anlama, 
okuyucunun belli alışkanlıkları kazanmasını gerektirir. Bu alışkanlıklar okunanları 
yaşanan olaylar içinde değerlendirme, olayları dil, anlatım ve düşünce yönünden 
eleştirip yargılamadır (Özdemir, 1975, Akt. Akay 2004).
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Okuduğunu anlamak için bireyin göstereceği çabalar “metnin yapısını çözümleme, 
metnin içeriğini anlama ve yorumlama, metni eleştirme” olarak sıralanabilir. Her 
metnin yapısal bir bütünlüğü vardır. Bu bütünlüğü görme ve belirleme, okuduğunu 
anlamanın ana yönlerinden birini oluşturur. Dilsel bir ürün olan metni okuyan kişi, 
yazarın ilettiği mesajı eksiksiz alabilmesi için, onun iletisini taşıyan dilsel birimleri 
iyi tanıması ve iyi anlaması; konuyu bulması ve tanımlaması gerekmektedir. Okuma 
eylemi, metni oluşturan kişiyle okuyan arasında bir tür konuşmadır. Okuduğumuz 
metinde yazarın bazı fikirlerine katılıp katılmayabiliriz. Yani okutun bilgi ve deneyimi 
yazarla özdeş değildir. İste okurun okuduğu bir metin üzerinde düşünmesi onu bir 
tartıdan geçirmesi eylemi, metni eleştirmesidir (Tazebay, 1997).

Okunanı anlama yazarın mesajını anlamak ve bilgi sistemimize mal etmektir. 
Okunanı anlama, bir isteği tatmin etmek veya problemi çözmek konusunda okuyucunun 
ihtiyaçlarına dayalı, çok yönlü bir işlemidir. Öyle ki, okuyucu kelimelerin, cümlelerin, 
paragrafların birbirleri ile arasındaki ilişkiyi fark etmelidir (İnam,1993).

Okunulan metinden anlamın kurulması büyük ölçüde ön bilgiye bağlıdır. 
Normal olarak okunulan konu hakkında okuyucular derece ve içerik açısından farklı 
tecrübelere sahip olacaklardır. Pearson ve diğerleri (1979) yeni bir metinden anlam 
kurmada tecrübelerin önemini ortaya koymak amacıyla yaptıkları bir araştırmada, 
ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol grubuna konuyu okutmadan 
önce örümceklerle ilgili bir bilgi ölçme testi uygulamışlardır. Bu uygulamada sorulan 
sorulara konuyla ilgili ön bilgiye sahip olanlar, olmayanlara nazaran daha kapsamlı 
cevaplar vermişlerdir (Akyol, 2007). Buradan anlaşılabilir ki okuyucunun okuduğu 
metinle ilgili ön bilgiye sahip olması okuduğunu anlamayı kolaylaştıracaktır.

Okuma ve dinlemenin temel amacı, anlamaya dönük olmasıdır. Dinleyen ya 
da okuyan kişi, okuduğu metnin yerini, zamanını, olayda adı geçen kahramanların 
adlarını, özelliklerini, okunan dinlenen metnin ana düşüncesini, yardımcı düşüncesini 
söylemesi, okuma etkinliğinin anlamayla sonuçlandığının göstergesidir (Güleryüz, 
2004).

2.7. Okuduğunu Anlamanın Eğitim ve Öğretimdeki Yeri ve Önemi

İçinde bulunduğumuz bilgi çağına uyum sağlayabilmek ve yasam boyu öğrenmeyi 
sürdürebilmek için en önemli çalışmalardan birisi de okuma ve anlama eğitimidir. 
Okuma ve anlama bütün disiplinlerin öğretilmesinde anahtar durumunda bulunmakta 
ve bireyin gelişmesini sağlamaktadır (Güneş, 2004).
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Okuma etkinliği, anlama ile sonuçlanırsa bir değer taşır. Bunun için okuma 
öğretimini anlama etkinliği ile tamamlamak ve bütünlemek gerekir. “Okuduğunu 
anlama becerisi açısından ilkokul öğrencilerinin, okunan parçaya uygun başlık 
bulmaları, okunan öykü ya da masaldaki kahramanların niteliklerini söylemeleri, 
olayların yer ve zamanlarını anlayıp belirlemeleri beklenir” (Tazebay, 1997).

Bir bireyin ana dilini ustalıkla kullanabilmesinin ölçüsünün, okuduğunu ve 
dinlediğini anlayabilmesi ve anladığını anlatabilmesi olduğu ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla her öğretim düzeyinde okuduğunu ve dinlediğini anlayamayan, anladığını 
sözlü olarak ya da yazıyla anlatamayan bir öğrencinin herhangi bir derste başarı 
göstermesi beklenmemelidir.

Okulda genel başarının en önemli faktörü anlayarak okumadır. İyi bir 
okuyucunun aynı zamanda her derste iyi bir öğrenci olup olmadığı incelenmiştir. 
Deneysel araştırmalar ikisi arasında açık bir orantı olduğunu belirlemektedir. Mesela, 
bir araştırmada iki dersten kalan öğrencilerin okumaları için verilen bir parçadan 
ortalama olarak 27 fikir ve bütün derslerden geçen çocukların ise aynı parçadan 43 fikir 
çıkarabildikleri görülmüştür. Bu gibi deliller bizi, okuduğunu iyi anlayan öğrencilerin 
bütün derslerinde de süratle ilerleyeceklerini kabul etmeye sevk etmektedir (Pars ve 
Pars, 1954; Akt. Akay, 2004).

Bloom (1976)’a göre okuduğunu anlama genel nitelikteki bilişsel giriş 
davranışlarından olup, temel ilkokul yıllarında kurulan okuduğunu anlama gücü 
okul öğrenmelerinde daha sonraki yıllarda gerçekleşen öğrenmelerin çoğunu etkiler. 
Okuduğunu anlama gücü ile (9–12 yaş çocuğunda) edebiyat gibi okumaya en çok 
dayalı olan derslerde (.70) gibi yüksek bir korelasyon bulunduğu, bu korelasyonun 
matematikte (.54); fen bilimlerinde (.56); ortak korelasyonun ise (.56) olarak 
gerçekleştiği araştırmalarla ortaya konmuştur (Çelenk, 2007).

Çeşitli araştırmacılar “okuma”yı farklı şekillerde tanımlasalar da açıkça 
görülmektedir ki; okuma sadece yazılı kelimelerin sözlü tekrarından ibaret değildir. 
Okuma, karmaşık zihni süreçleri içerir. Yazılı sembollerin algılanmasından sonra, 
okuyucu okuduklarına anlam atfetmeli, daha sonra yorumlamalı, akıl yürütmeli, 
muhakeme etmeli ve değerlendirme yapmalıdır. Okumanın en önemli özelliği 
okunan parçanın anlaşılması ve değerlendirilmesidir (Ergenç, 1994). Bu becerileri 
kazanabilmiş öğrenciler okuduklarını anlamada iyi olacakları gibi bu başarıları diğer 
derslerine de yansıyacaktır.
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3.Araştırma

3.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın genel amacı “Çözümleme Yöntemi (Cümle Yöntemi)” ve 
“Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne göre okuma yazmayı öğrenmiş çocukların farklı 
metin türlerine göre okuduğunu anlama başarıları arasında farkın olup olmadığını 
saptamaktır.

Genel amaç doğrultusunda çözümleme yöntemi ile ayrı, ses temelli cümle 
yöntemi ile ayrı olacak şekilde öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarının cinsiyet, 
okul öncesi eğitimi alma durumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığına cevap 
aranmıştır. 

3.2. Araştırmanın Önemi

 Araştırma ile toplanacak verilerin;

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim program geliştirme çalışmalarına katkı 
sağlayacağı, dolayısıyla Türkçe Öğretim Programı’nda ilk defa uygulanan Ses Temelli 
Cümle Yönteminin geliştirilmesine ve eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlayacağı,

 - Ses temelli Cümle Yöntemi yeni olması sebebi ile öğretmenlerin güvenlerinin 
pekiştirilmesinde faydalı olabileceği, varsa güvensizliklerini ortadan kaldırabileceği,

- İlköğretim birinci kademeyi okutan öğretmenlerin okuma yazma öğretiminde 
kullanılan yöntem ile okuduğunu anlama arasındaki ilişkinin önemini kavramalarına 
destek olacağı,

- Konuyla ilgili yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı beklenmektedir.

Bu araştırma çözümleme ve ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma 
öğrenmiş öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarılarının 
farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koyması, okuduğunu anlama becerisini 
geliştirmesine etkide bulunması bakımından önemlidir.

3.3. Araştırmanın Sınırlıkları

-Araştırma konu açısından çözümleme yöntemi ve ses temli cümle yöntemine 
göre okuma yazma öğrenmiş çocukların farklı tür metinlere göre okuduğunu anlama 
başarıları ile, 

-Araştırma zaman açısından, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ile,
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-Araştırma özel kurumlar hariç resmi ilköğretim okulları ile,

-Araştırma örneklem açısından, İstanbul ili Avrupa yakası Bahçelievler, Bakırköy 
ve Zeytinburnu ilçelerindeki örnekleme dâhil edilen 3 devlet okulu ile 3 müfredat 
laboratuar okulunun (pilot okul) 3. sınıfında öğrenim gören 237 öğrenci ile sınırlıdır.

3.4. Araştırmanın Sayıltıları

-Örneklem evreni temsil etmektedir.

-Veri toplamak amacıyla hazırlanan testler, araştırmada elde edilmeye çalışılan 
verileri toplamada yeterlidir.

-Araştırmada kullanılan ölçme aracının öğrencilerin okuduğunu anlamadaki 
başarı durumlarını doğru ölçtüğü varsayılmaktadır.

3.5. Tanımlar

Okuduğunu Anlama: Okunan metne ait metnin konusu, ana düşüncesi, yardımcı 
düşünceleri, sözcüklerin anlamı, metne uygun başlık buldurma, metnin kahramanları, 
metinde geçen olayların zamanı ve yeri hakkında sorulan sorulara doğru cevap verme 
olarak tanımlanabilir (Güleryüz, 1999).

Çözümleme Yöntemi (Cümle Yöntemi): İlk okuma ve yazmaya öğrencinin 
anlayabileceği kısa cümlelerle başlandığı Çözümleme Yönteminde, zamanla cümleler 
kelimelere, kelimeler hecelere bölünür. Daha sonra heceler içindeki harflerin sesleri 
sezdirilmeye çalışılır. Bu çözümlemeler sonunda elde edilen kelime, hece ve sezilen 
harflerle yeni cümle ve kelimeler kurularak okuma yazma öğretilir.

Ses Temelli Cümle Yöntemi: Bu yöntemde, ilk okuma yazma öğretimine seslerle 
başlanır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, 
kelimelere ve cümlelere ulaşılır. İlk okuma yazma öğretimi, cümlelere en kısa sürede 
ulaşılacak şekilde düzenlenmiştir. Böylece, çocuk bir taraftan cümleyi en kısa zamanda 
okur ve öğrendiği yeni seslerle yeni heceler, kelimeler ve cümleler oluşturarak yazar.

Bilgilendirici (Öğretici) Metin: Gündelik dilin anlamları herkesçe bilinen 
sözcükleri ile oluşturulan, anlaşılması için okurdan çok yönlü çabalar gerektirmeyen, 
olayları, durumları gerçek dünyadaki nedensellik içinde sunan yazıların, kitapların 
tümünü içerir (Özdemir, 2007).

Öyküleyici Metin: Bilgi dağarcığımızdan çok yaşantımızı zenginleştiren 
yaşantı nitelikli metinlerdir (Güneş, 2004). Öyküleyici metinler; hareketli zincirleme 
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olaylardan, hissî olaylardan veya her ikisinin karışımından meydana gelebilir. 
Zincirleme olayları ele alan öyküler genelde üçüncü kişiler tarafından anlatılır. Öykü 
bir dizi olaydan oluşur ve olaylar oluş sırasına göre anlatılır (Westbay, 1999; Sallabaş, 
2007).

Şiir: Klasik olarak ölçülü ve kafiyeli söz sanatı diye tarif edilir. Şiirin dil ve 
histen meydana gelen iki temel malzemesi vardır (Çatıkkaş, 2001). Şiir dilinin temel 
amacı etkileme, duygulandırmaya yönelmiştir. Şairler yan yana gelemeyecek birimleri 
yan yana getirip sanatlı bağdaştırmalar yaparak, zihnimizde değişik çağrışımlar ve 
tasarımlar uyandırmak isterler. Şiirin etkileme ve duygulandırma gücü buradan gelir 
(Özdemir, 2007).

Başarı: Çeşitli eylemler sonucunda istenilen hedefe ulaşmaktır. Başarı, birey için 
anlamlı olan amaçların yapılmış olan günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir 
(Baltaş, 1997). Başarı, insanın kendisi ve çevresi ile uyumlu yasayabilmesi; kendini 
gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşırken gösterdiği çabalarından olumlu 
sonuçlar almasıdır (Oktay, 1995).

3.6. Araştırmanın Yöntemi

3.6.1. Araştırma Modeli

Tarama modellerinde araştırmaya müdahale söz konusu olmaz, durum var olan 
şekliyle ele alınır (Karasar, 2005). Yapılan bu araştırma “Çözümleme Yöntemi (Cümle 
Yöntemi)” ve “Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne göre okuma yazmayı öğrenmiş çocukların 
okuduğunu anlamadaki başarı durumlarının değerlendirilmesini içerdiği için, var olan 
durumu olduğu gibi ele alıyor olup tarama modeline göre düzenlenmiştir. 

3.6.2. Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, 2006 – 2007 eğitim öğretim yılında, İstanbul il sınırları 
içinde, ilköğretim okullarında okuyan 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini ise, İstanbul ilinin Bahçelievler, Bakırköy ve 
Zeytinburnu ilçelerindeki 3 normal devlet okulunda çözümleme yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen; 3 de müfredat laboratuar (pilot okul) ilköğretim okulunda ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen, bu okullarda 3. sınıf öğrenimlerine devam 
eden toplam 237 öğrenci oluşturmaktadır.
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Tablo1: Örneklemdeki öğrencilerin öğrenim gördükleri yönteme göre 
dağılımı

Yöntem f % 
Çözümleme Yöntemi 104 43,9 
Ses Temelli Cümle Yöntemi 133 56,1 
Toplam 237 100,0 

Tablo 1’de görüldüğü gibi örneklemdeki öğrencilerin % 43,9’u çözümleme 
yöntemi ile % 56,1’i de ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenmiştir.

Tablo 2: Örneklemdeki öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğrenim gördükleri 
yöntem içindeki dağılımı

Değişken                                                                                                                                          Cinsiyet 
Kız Erkek 

Çözümleme Yöntemi f 48 56 
% 46,2 53,8 

Ses Temelli Cümle Yöntemi f 75 58 
% 56,4 43,6 

Toplam f 123 114 
% 51,9 48,1 

Tablo 2’de görüldüğü gibi çözümleme yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerin % 
46,2’si kız, % 53,8’i erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Ses temelli yöntem ile öğrenim 
gören öğrencilerin ise % 56,4’ü kız, % 43,6’sı erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Toplamda 
ise kız öğrenciler öğrencilerin % 51,9’unu, erkek öğrenciler % 48,1’ini oluşturmaktadır.

3.6.3. Veri Toplama Araçları

Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma öğrenmiş 
çocukların okuduğunu anlama başarılarını değerlendirmek amacıyla “Okuduğunu Anlama 
Başarı Testi” hazırlanmıştır. Okuduğunu Anlama Başarı Testi üç farklı türde (öyküleyici 
metin, bilgilendirici metin ve şiir türünde) metinle ilgili anlama sorularından oluşmaktadır. 

Araştırmada uygulanan üç farklı türden oluşan ve çoktan şeçmeli, eşleştirmeli, açık 
uçlu türünde toplam 30 soru içeren başarı testinde her bir metin türü kendi içinde ayrı olarak 
100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Buna göre öğrencilerin okuduğunu anlama başarı 
testinde öyküleyici metin başarı puanları, bilgilendirici metin başarı puanları, şiir başarı 
puanları ve üçünden toplam aldıkları genel başarı puanları bulunmaktadır. Öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarıları bu puanlar üzerinden değerlendirilmiştir.
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3.6.4. Verilerin Toplanması

Uygulamalar, 25.04.2007 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan Valilik 
Oluru doğrultusunda, 2006-2007 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Mayıs ayında 
yapılmıştır. Uygulama yapılacak okullarda öğretmenler ve okul yönetimleri araştırma 
yapılacak konu hakkında bilgilendirilmiştir. Bu okullarda okuyan toplam 237 öğrenciye, 
“Okuduğunu Anlama Başarı Testi” araştırmacının kendisi tarafından uygulanmış, kontroller 
yapılmış ve toplanan başarı testi değerlendirilmiştir. 

3.6.5. Verilerin Çözümlenmesi

Araştırmada çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma 
öğrenmiş öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarını değerlendirmek amacıyla 
uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS paket programı 
kullanılarak şu analizlere tabi tutulmuştur:

1.Örneklemi oluşturan öğrencilerin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla 
frekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır.

2. Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenmiş 
öğrencilerin okuduğunu anlama başarılarını karşılaştırmak için T testi,

3.Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenmiş 
öğrencilerin (her yöntem için ayrı) okuduğunu anlama başarıları cinsiyet, okul öncesi 
eğitimi alma durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
amacıyla T testi yapılmıştır.

3. 7. Bulgular ve Yorum

3.7.1.Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ile Okuma Yazma 
Öğrenen Öğrencilerin Başarılarının Karşılaştırılması ile İlgili Bulgular

Çözümleme yöntemi ve ses temelli yöntem ile okuma-yazma öğrenen 
öğrencilerin öyküleyici metin, bilgilendirici metin, şiir ve genel basarı testi puanları 
arasında yapılan T testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo3:Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yöntemi ile Okuma-
Yazma Öğrenen Öğrencilerin Öyküleyici Metin, Bilgilendirici Metin, Şiir ve Genel 
Başarı Testi Puanları Arasında Yapılan T Testi Sonuçları

Değişken Yöntem N X SS sd t p 
Öyküleyici Çözümleme Yöntemi 104 75,64 17,80 3,320 235 ,001 

Ses Temelli Cümle 
Yöntemi 

133 82,32 13,16 

Bilgilendirici Çözümleme Yöntemi 104 63,80 25,02 1,469 235 ,143 
Ses Temelli Cümle 
Yöntemi 

133 68,02 19,19 

Şiir Çözümleme Yöntemi 104 58,87 23,16 1,057 235 ,292 
Ses Temelli Cümle 
Yöntem 

133 61,68 17,90 

Genel Çözümleme Yöntemi 104 66,10 19,27 2,107 235 ,036 
Ses Temelli Cümle 
Yöntemi 

133 70,67 14,12 

Tablo 3’te görüldüğü gibi çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile 
okuma yazma öğrenen öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden aldıkları puanlar 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır [t(235)= 3.320, P<. 01]. Bu sonuca 
göre öyküleyici metin başarı testi puanları bakımından ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen öğrenciler çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerden 
daha başarılı bulunmuştur.

Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen 
öğrencilerin bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur [t(235)= 1.469, P>. 05].

Çözümleme yöntemi ve ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin 
şiir başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 
[t(235)= 1.057, P>. 05].

Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen 
öğrencilerin genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır 
[t(235)= 2.107, P<. 05]. Bu sonuca göre genel başarı puanları bakımından ses temelli 
yöntem ile okuma yazma öğrenen öğrenciler çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen 
öğrencilerden daha başarılı bulunmuştur.

3.7.2. Çözümleme Yöntemi ile Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Başarıları 
ile İlgili Bulgular
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Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin cinsiyetlerine göre 
öyküleyici,  bilgilendirici metin,  şiir ve genel başarı puanları arasında T Testi Sonuçları 
Tablo 4’de verilmiştir.

Tablo 4. Çözümleme Yöntemi İle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin 
Cinsiyetlerine Göre Öyküleyici,  Bilgilendirici Metin,  Şiir Ve Genel Başarı Puanları 
Arasında T Testi Sonuçları

Değişken Cinsiyet N X SS t sd P 

Öyküleyici Kız 48 80,40 16,44 2,59 102 ,011 
Erkek 56 71,57 18,06 

Bilgilendirici Kız 48 68,96 27,01 1,97 102 ,051 
Erkek 56 59,38 22,49 

Şiir Kız 48 64,44 22,25 2,32 102 ,022 
Erkek 56 54,09 23,05 

Genel Başarı Kız 48 71,26 19,46 2,59 102 ,011 
Erkek 56 61,68 18,14 

Tablo 4’de görüldüğü gibi çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve 
erkek öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden aldıkları puanlar doğrultusunda 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır [t(102)= 2.588, P<. 05]. Bu sonuca göre 
öyküleyici metin başarı testi puanlar doğrultusunda okuduğunu anlamada kız 
öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılıdır.

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin 
bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları puanlar doğrultusunda okuduğunu 
anlama bakımından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur [t(102)= 1.974, P>. 
05].

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin şiir 
başarı testinden aldıkları puanlar doğrultusunda okuduğunu anlama bakımından 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır [t(102)= 2.319, P<. 05]. Bu sonuca 
göre çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız öğrenciler, şiir başarı testi 
sonuçlarına göre okuduğunu anlamada erkek öğrencilere göre daha başarılıdır.

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin genel 
başarı puanları doğrultusunda okuduğunu anlama bakımından istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık vardır [t(102)= 2.598, P<. 05]. Bu sonuca göre toplam puanlar 
üzerinden yapılan analizlerde çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız 
öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha başarılıdır.
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3.7.3. Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin 
Başarıları İle İlgili Bulgular

 Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin cinsiyetlerine 
göre öyküleyici,  bilgilendirici metin,  şiir ve genel başarı puanları arasında T Testi 
Sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin 
Cinsiyetlerine Göre Öyküleyici,  Bilgilendirici Metin,  Şiir Ve Genel Başarı Puanları 
Arasında T Testi Sonuçları

Değişken Cinsiyet N X SS t sd P 

Öyküleyici Kız 75 85,08 10,97 2,819 131 ,006 

Erkek 58 78,76 14,90   

Bilgilendirici Kız 75 70,68 17,54 1,838 131 ,068 

Erkek 58 64,57 20,78   

Şiir Kız 75 64,43 17,82 2,033 131 ,044 

Erkek 58 58,14 17,52   

Genel Başarı Kız 75 73,40 12,84 2,580 131 ,011 

Erkek 58 67,16 15,02 

Tablo 5’te görüldüğü gibi ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen kız 
ve erkek öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden aldıkları puanlar arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır [t(131)= 2.819, P<. 01]. Bu sonuca göre 
öyküleyici metin başarı testi puanlar bakımından kız öğrenciler erkek öğrencilerden 
daha başarılıdır.

Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin 
bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı 
bir farklılık yoktur [t(131)= 1.838, P>. 05].

Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin 
şiir başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık 
vardır [t(131= 2.033, P<. 05]. Bu sonuca göre ses temelli yöntem ile okuma yazma 
öğrenen kız öğrenciler, şiir başarı testi sonuçlarına göre erkek öğrencilere göre daha 
başarılıdır.

Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin 
genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır [t(131)= 
2.580, P<. 05]. Bu sonuca göre toplam puanlar üzerinden yapılan analizlerde ses 

İki Farklı Yönteme Göre Okuma Yazma



108

temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha 
başarılıdır.

Gerek çözümleme yöntemi ile gerekse ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen kız öğrencilerin, erkek öğrencilerden öyküleyici metin, şiir ve 
genel başarı testinden aldıkları puanlara göre okuduklarını daha iyi anladıkları 
söylenebilir. Bu durum kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre okumaya karşı daha 
çok ilgili ve meraklı olması ile açıklanabilir. İlgi ve merağın olduğu yerde okuduğunu 
anlama üzerine daha çok yoğunlaşıldığı dolayısıyla bu sonuca ulaşıldığı varılabilir. 
Kız çocuklarının okuduklarını daha iyi anlıyor olması genel olarak kız çocuklarının, 
erkek çocukları gibi futbol, ateri vb. oyunlara meraklı olmadıklarından, daha çok ev 
içerisinde kalıp boş zamanlarında ders kitapları dışında kitap okumayı tercih ediyor 
ve eğlenerek kitap okuyor olmalarına bağlanabilir. Ayrıca kız çocukları erkeklere 
göre daha duygusal ve hayalperesttir. Şiirde duygu, öyküleyici metinde de hayal gücü 
önemlidir. Dolayısıyla öyküleyici metni okurken olaydaki kahramanın yerine kendini 
koyarak okuması, hayalinde okuduklarını daha kolay canlandırabiliyor olmalarına 
ve dolayısıyla okuduklarını daha kolay anlamalarına, aynı zamanda doğaları gereği 
şiirdeki duyguyu daha rahat anlayabiliyor olmalarına bağlanabilir. Aynı zamanda 
kızlar erkeklere göre daha erken yaşlarda konuşmaya başlamakta, sesleri düzgün 
telaffuz etme bakımından daha üstün durumda bulunmaktadırlar. Ayrıca kızlar daha 
hızlı algılayabilirler (Terman ve Tyler,1954; Akt. Güler ve d. 2005). Gerek kızların 
daha erken yaşlarda konuşmaya başlıyor olması, gerek sözele olan yatkınlıkları, daha 
hızlı algılamaları öyküleyici metin, şiir ve genel anlamda okuduklarını anlamada daha 
başarılı olmalarına sebep olmuş olabilir.

          Gerek çözümleme yöntemi ile gerekse ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları 
puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık olmaması, bilgilendirici metnin 
yapısı gereği nesnel yargılara yer vermesi, dolayısıyla okuyan herkese aynı etkiyi 
verebilmesine bağlanabilir.

3.7.4. Çözümleme Yöntemi İle Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin 
Okulöncesi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öyküleyici Metin, Bilgilendirici Metin, 
Şiir ve Genel Başarı Testinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

Öğrencilerin okulöncesi eğitim alma değişkenlerine göre öyküleyici metin, 
bilgilendirici metin, şiir ve genel başarı testinden aldıkları puanlara ilişkin yapılan T 
testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.
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Tablo 6. Öğrencilerin Okulöncesi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öyküleyici 
Metin, Bilgilendirici Metin, Şiir ve Genel Başarı Testi Puanları Arasında T Testi 
Sonuçları

Değişken Okul Öncesi 
Eğitim 

N X SS t sd P

Öyküleyici Evet

Hayır

52

52

78,21 
73,08

18,22 17,17 1,479 102 ,142

Bilgilendirici Evet

Hayır

52

52

64,65 

62,94

25,13 

25,13

,347 102 ,729

Şiir Evet

Hayır

52

52

57,60

60,13

25,86

20,28

,557 102 ,579

Genel Evet

Hayır

52

52

66,82

65,38

20,32

18,34

,378 102 ,706

Tablo 6’da görüldüğü gibi çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen ve 
okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden 
aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur [t(102)= 1.479, 
P>. 05].

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları puanlar arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur [t(102)= ,347, P>. 05].

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin şiir başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur [t(102)= ,557, P>. 05].

Çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır [t(102)= ,378, P>. 05].

Görüldüğü gibi çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerde 
okul öncesi eğitim alma durumu öğrencilerin öyküleyici metin, bilgilendirici metin, 
şiir ve genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Bu 
durum okul öncesi döneminde yapılan faaliyetler arasında öğrencilerin farklı türde 
metinlerle karşılaşıp karşılaşmadığı sorusunu akla getiriyor. Okul öncesi dönemde 
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öğretmen tarafından yapılan okuma etkinliklerinde genellikle öyküleyici metinler 
tercih edilmektedir. Öyküleyici metinlerle birlikte bilgi veren metinler ve şiir türleri 
de çocuğa bu dönemde okunarak çocukların bu türleri fark etmeleri sağlanabilir. 
Oysaki çocuk en erken yaşlarda farklı türde metinlerle tanıştırılırsa, ileriki yaşlarında 
bu tür metinleri okurken bir ön hazırlık yapılmış olacaktır. Okul öncesi eğitimi alan 
ve almayan öğrencilerin öyküleyici, bilgilendirici metni ve şiiri okuyup anlamaları 
arasında farkın olmaması, okul öncesi dönemde bu tür metinlerin varlığının yeterince 
hissettirilemeyişine ve bu tür metinlerle ilgili faaliyetlere yeterince yer verilmeyişine 
bağlanabilir.

3.7.5. Ses Temelli Cümle Yöntemi İle Okuma-Yazma Öğrenen Öğrencilerin 
Okulöncesi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öyküleyici Metin, Bilgilendirici Metin, 
Şiir ve Genel Başarı Testinden Aldıkları Puanlara İlişkin Bulgular

Öğrencilerin okulöncesi eğitim alma değişkenlerine göre öyküleyici metin, 
bilgilendirici metin, şiir ve genel başarı testinden aldıkları puanlara ilişkin yapılan T 
testi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Öğrencilerin Okulöncesi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öyküleyici 
Metin, Bilgilendirici Metin, Şiir ve Genel Başarı Testi Puanları Arasında T Testi 
Sonuçları

Değişken Okul Öncesi 
Eğitim 

N X SS t sd P

Öyküleyici Evet

Hayır

90

43

83,40

80,07

13,66

11,87

1,370 131 ,173

Bilgilendirici Evet

Hayır

90

43

68,91

66,14

19,03

19,61

,778 131 ,438

Şiir Evet

Hayır

90

43

62,99

58,95

17,17

19,26

1,219 131 ,225

Genel Evet

Hayır

90

43

71,77

68,39

14,11

14,04

1,294 131 ,198

Tablo 7’de görüldüğü gibi ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen ve 
okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin öyküleyici metin başarı testinden 
aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur [t(131)= 
1.370,P>. 05].
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Ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin bilgilendirici metin başarı testinden aldıkları puanlar arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur [t(131)= ,778, P>. 05].

Ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin şiir başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur [t(131)= 1.219, P>. 05].

Ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve 
almayan öğrencilerin genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır [t(131)= 1,294, P>. 05].

Gerek çözümleme yöntemi ile gerekse ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen ve okulöncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin öyküleyici metin, 
bilgilendirici metin, şiir ve genel başarı puanları arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır. Bu durum okul öncesi dönemde bu tür metinlerin varlığının 
yeterince hissettirilemeyişine ve bu tür metinlerle ilgili faaliyetlere yeterince yer 
verilmeyişine bağlanabilir. Oysaki çocuk en erken yaşlarda farklı türde metinlerle 
tanıştırılırsa ileriki yaşlarında bu tür metinleri okurken bir ön hazırlık yapılmış olunur. 
Bu durum da öğrencinin okuduğunu anlamasını kolaylaştırabilir.

4. Tartışma

Öyküleyici metin ve genel başarı testinden aldıkları puanlar bakımından ses 
temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrenciler, çözümleme yöntemi ile 
okuma yazma öğrenen öğrencilerden daha başarılı bulunmuştur. Bu sonuca göre ses 
temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen öğrenciler çözümleme yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen öğrencilerden öyküleyici metin ve genel başarı puanlarına bakılarak 
okuduklarını daha iyi anladıkları söylenebilir.

Şahin ve diğerleri (2005) tarafından yapılan “İlkokuma Öğretiminde Ses Temelli 
Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması” adlı araştırmada, pilot 
okullarda görev yapan 1. sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak ses temeli cümle 
yöntemi ve çözümleme yöntemi karşılaştırılmıştır. Öğretmenler okuduğunu anlama, 
telaffuz doğruluğu, öğrenci yaratıcılığını teşvik, duygu ve düşüncelerini ifade etme 
becerisi, yarıyıl tatilinde daha az unutma, hece, sözcük kavramlarının daha erken 
oluşumu ve benzeri tüm maddelerde ses temelli cümle yöntemini daha olumlu 
bulmuşlardır.
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Güneş (2005) pilot okullardaki uygulama sonuçlarını (ses temelli cümle yöntemi 
ile okuma yazma öğretimi), öğrencilerin düzgün el yazısı ile yazdıkları, eskisine kıyasla 
dikkat ve anlama düzeylerinin arttığı, öğrenme sürecine aktif olarak katıldıkları ve 
kısa sürede okuma yazma öğrendikleri, şeklinde belirtmiştir. Bu çalışmalar, ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin öyküleyici metinden ve genel 
başarı testinden aldıkları puanlar doğrultusunda çözümleme yöntemi ile okuma yazma 
öğrenenlerle yapılan karşılaştırma sonucunda okuduğunu anlama başarılarının daha 
yüksek çıkmasını destekler niteliktedir.

Sağırlı (2006) İstanbul ilinde pilot ilköğretim okulları birinci sınıf öğretmenleri 
ile, ses temelli cümle yöntemini bir önceki dönemde uygulanan çözümleme yöntemi 
ile bazı değişkenler açısından karşılaştıran bir çalışma yapmıştır. Öğretmenlerin % 
78’i ses temelli cümle yöntemini nitelikli okuma yazma becerisi kazanma açısından 
daha başarılı bulmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenler ses temelli cümle yöntemi 
ile ilgili uygulamada olumlu gördükleri yönleri şu ifadelerle belirtmişlerdir: Ezberin 
önüne geçilerek anlamlı öğrenme gerçekleşmiş, öğrenciler aktif olarak etkinliklere 
katılmışlardır. Dersler daha zevkli işlenmiş ve yaparak yaşayarak öğrenmenin 
oluştuğunu ve bu yolla öğrencilerin anlama, yorumlama ve kendini ifade etme 
becerilerinin geliştiği, kısa sürede okuma yazma öğrendikleri, şeklinde sıralamışlardır.

Çocuklar için daha okul öncesi dönemde öğretmeni ve ailesi tarafından yapılan 
okuma etkinliklerinde genellikle öyküleyici metinler tercih edilmektedir. Yaşantıyı 
zenginleştirici bir işlevi olduğu düşünülen öyküleyici metinlerle çocuk adeta çevresiyle 
ilişki kurmaktadır. Dolayısıyla çocuğun sıkça karşılaştığı öyküleyici metinleri anlaması 
daha kolay olmaktadır. Sidekli (2005)’in araştırma sonucuna göre ilköğretim beşinci 
sınıf öğrencilerinin büyük çoğunluğunun öyküleyici metinleri anlama düzeyi, öğretici 
metinlere göre daha yüksek düzeydedir. Sallabaş (2007)’in araştırma sonucuna göre 
ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin öyküleyici ve bilgilendirici metin yazma becerileri 
puan ortalamaları arasında, öyküleyici metin yazmanın lehine anlamlı bir fark tespit 
edilmiştir. Öyküleyici anlatımın bilgilendirici anlatıma göre daha iyi durumda olmasının 
sebebi olarak, çocukluk dönemi okumalarının büyük ölçüde öyküleyici metinlere 
dayalı oluşunun aynı konudaki yazılı anlatımı da güçlendirmesi sonucunu doğurduğu 
söylenebilir. Araştırma sonucunda da görüldüğü gibi öğrenciler öyküleyici metinleri 
daha iyi anlamaktadır. Bunun yanı sıra, daha okul öncesi dönemden başlayarak gerek 
bilgilendirici metnin, gerekse şiirin biraz göz ardı edildiği düşünülmektedir. Hatta kısa 
zaman öncesine kadar Milli Eğitimin ders kitaplarında bile bilgilendirici metne yok 
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denecek kadar az yer verilmekteydi. Bu durumda çocuk, yabancı kaldığı bilgilendirici 
metni ve ezberlemekten öte gidilmeyen şiirin anlamını bulmakta öyküleyici metinler 
kadar başarılı olmayacaktır.

Çözümleme yöntemi ve ses temelli yöntem ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin 
bilgilendirici metin ve şiir başarı testinden aldıkları puanlar arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur.  Eğitim hayatımızda, ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğretilmeye başlanmasıyla birlikte, bilgilendirici metinler biraz daha ön plana 
çıkmış oldu. Artık Türkçe kitaplarında, her temada en az bir tane bilgilendirici metne 
yer veriliyor. Araştırmada çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile 
öğrenen öğrencilerin bilgilendirici metin ve şiir puanlarına göre okuduğunu anlama 
başarıları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Hâlbuki yeni Türkçe Programıyla 
ilk okuma yazmanın ses temelli cümle öğretimiyle yapıldığı bu sistemde, ön plana 
çıkarılmaya çalışılan bilgilendirici metin ve şiir puanlarının çözümleme yöntemi ile 
öğrenenlere göre daha yüksek çıkması ve öğrencilerin bilgilendirici metini ve şiiri 
daha iyi anlamaları beklenirdi. Demek ki öğrenciler bu metinleri derinlemesine 
okuyarak anlamına inemiyor. Bu durum öğretmenlerin, farklı tür metinleri okurken 
öğrencilerin metne uygun okuma stratejilerini seçmeleri konusunda onlara rehberlik 
etmesini gerektirmektedir.

Araştırma bulgularına göre, hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen 
kızlar, hem de ses temelli cümle yöntemi ile öğrenen kızlar öyküleyici metin, şiir ve 
genel başarı puanlarına göre okuduğunu anlamada erkeklerden daha başarılıdır.

Güngör ve Açıkgöz (2005)’ ün yapmış olduğu bir araştırmada karmaşık bir 
zihinsel süreci içeren, tüm sınıf düzeylerinde ve alanlarda başarının anahtarı olan 
okuduğunu anlamanın cinsiyete göre kızlar lehine farklılıklar gösterdiği saptanmıştır.

İnan (2005) ilköğretim okulu I. kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarını 
incelediği araştırmasında, okuma alışkanlığı düzeylerinin kızlar lehine farklılık 
gösterdiğini belirlemiştir. Bu araştırmalar yapılan çalışmayı destekler niteliktedir.

Hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden, hem de ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden okul öncesi eğitimi alan ve almayan 
öğrencilerin üç farklı metin türüne göre okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı 
bir fark yoktur.

Araştırmada, okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin okul öncesi eğitimi almayan 
öğrencilere göre daha başarılı olması ve okul öncesi eğitimin öğrencilerin okuduğunu 
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anlama becerilerine olumlu katkısının olması beklenirdi. Çünkü okul öncesi eğitim 
kurumları, öğrencileri okuma-yazmaya hazırlama, okuma yazma becerilerinin 
geliştirilmesine ön hazırlık niteliği taşıyan önemli kurumlardır. Ayrıca, çocuğun 
sosyalleşmesi ve ana dilini sosyal bir ortamda kullanarak zenginleştirmesi için ideal 
bir ortamdır. Okul öncesi dönemde öğrenciler bireysel olarak okumayı öğrenmezler 
fakat öğretmen tarafından yapılan okuma etkinlikleri sayesinde dinleme etkinlikleriyle 
okunanı anlamaya çalışırlar. Okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrencilerin 
okuduğunu anlama başarıları arasında farkın çıkamaması, bu dönemde farklı tür 
metinlerin varlığının yeterince hissettirilemeyişine ve bu tür metinlerle ilgili faaliyetlere 
yeterince yer verilmeyişine bağlanabilir. Oysaki çocuk en erken yaşlarda farklı türde 
metinlerle tanıştırılırsa, ileriki yaşlarında bu tür metinleri okurken bir ön hazırlık 
yapılmış olunur. Bu durum öğrencinin okuduğunu anlamasını kolaylaştıracaktır. Okul 
öncesi eğitim faaliyetlerinin bu anlamda daha verimli sonuçlar vermesi adına gözden 
geçirilmesi faydalı olacaktır. Okul öncesi eğitim programları ilköğretim programlarını 
destekler nitelikte olmalıdır. Okul öncesi eğitim faaliyetlerinde farklı tür metinlere yer 
verilmesi bu anlamda önem taşır.

Şahin ve diğerlerinin (2005) “İlk okuma Öğretiminde Ses Temelli Cümle 
Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması” adlı araştırmada pilot olan 
okullarla pilot olmayan okullardaki deneklerin anaokuluna devam etme oranları 
arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır.

Bay (2008)’ın “Ses Temelli Cümle Yöntemi İle İlk okuma Yazma Öğrenen İlköğretim 
1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Düzeyleri” başlıklı çalışma sonucunda, ilköğretim 1. sınıf 
öğrencilerinin okuma düzeyleri arasında anaokuluna gitme durumlarına göre anlamlı 
farklılık bulunmamıştır.

Hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden, hem de ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden okul öncesi eğitimi alan ve almayan 
öğrenciler arasında farklı metin türüne göre okuduğunu anlama başarıları arasında 
anlamlı bir farkın çıkmaması Bay (2008) ve Şahin ve diğerleri (2005)’nin araştırma 
sonucuyla desteklenmektedir.

5.  Sonuç ve Öneriler

5.1.Sonuç

Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenmiş 
öğrencilerin farklı metin türlerine göre okuduğunu anlama başarıları arasında farkın 
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olup olmadığını saptamak amacıyla yürütülen bu araştırmada, toplanan verilerin 
analizi ile elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Öyküleyici metin ve genel başarı puanlarına göre, ses temelli cümle yöntemi 
ile okuma yazma öğrenen öğrenciler, okuduğunu anlamada çözümleme yöntemi ile 
öğrenen öğrencilerden daha başarılıdır.

Bilgilendirici metin ve şiir başarı puanlarına göre, çözümleme ve ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları 
arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

Hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenen kızlar, hem de ses temelli 
cümle yöntemi ile öğrenen kızlar öyküleyici metin, şiir ve genel başarı puanlarına 
göre okuduğunu anlamada erkeklerden daha başarılıdır. Hem çözümleme yöntemi 
ile öğrenen kız ve erkek öğrencilerin, hem de ses temelli cümle yöntemi ile okuma 
yazma öğrenen kız ve erkek öğrencilerin bilgilendirici metin başarı puanlarına göre 
okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı bir fark yoktur.

Hem çözümleme yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden, hem de ses temelli 
cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenenlerden okul öncesi eğitimi alan ve almayan 
öğrencilerin üç farklı metin türüne göre okuduğunu anlama başarıları arasında anlamlı 
bir fark yoktur.

5.2.Öneriler

Çözümleme yöntemi ve ses temelli cümle yöntemine göre okuma yazma öğrenmiş 
öğrencilerin okuduğunu anlama başarıları arasında fark olup olmadığını belirlemek 
amacıyla yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki 
öneriler getirilmiştir:

Araştırmada ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrenciler 
sadece öyküleyici metinden aldıkları puanlara göre okuduğunu anlamada çözümleme 
yöntemi ile öğrenenlere göre daha başarılı olmuşlardır. Oysaki aynı başarı şiir ve 
bilgilendirici metinden aldıkları puanlarda da görülmesi beklendirdi. Bu durum göz 
önünde bulundurularak ses temelli cümle yönteminin uygulanması sırasında yöntemin 
eksikliklerini giderici, daha etkili olacak farklı çalışmalar yapılmalıdır.  

Çocukların okuduğunu anlamaları sadece ders kitabındaki metinlerle 
sınırlandırılmamalıdır. Anlama ve anlatma becerilerinin kazandırılması etkinliklerinin 
gerçekleştirileceği okullarda dil öğretimi dersliği oluşturulmalıdır. Bu derslikte 
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yaş gruplarının düzeyine uygun nitelikli, farklı türde ve zorluk derecesi biraz daha 
artan çocuk kitapları ve dergilerinin bulunduğu bir kitaplık bulunmalıdır. Kitaplıkta 
Türkçe’nin anlatım olanaklarını yansıtan farklı türde çocuk kitapları öğrencilere 
okuma sevgisi ve alışkanlığını, okuduğunu anlama becerisini kazandırabilir. 

Öğretmenler öğrencilerin bilgilendirici metin, öyküleyici metin ve şiirde 
okuduğunu anlamada daha başarılı olabilmeleri için bu farklı metin türlerine 
uygun okuma stratejileri, yöntem ve teknikleri seçmeli ve amaçlı okumalara yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

Ders kitapları hazırlanırken metin seçiminde tür özelliklerini yeterince gösteren 
parçalara yer verilmelidir.

İlköğretimde okutulan kitaplardaki metinlerin sınıf seviyelerine uygunluğuna ve 
tür özeliklerini taşıyıp taşımadığına bakılmalıdır. 

Yeni bir araştırmada da metin türlerine göre okuduğunu anlamayı arttıracak 
yöntemler denerek etkisine bakılabilir.

Yapılan araştırmada çözümleme ve ses temelli cümle yöntemi ile öğrenen 
öğrenciler araştırmanın yapıldığı dönemde 3. sınıftalardı. Aynı öğrenciler üzerinde 4. 
ve 5. sınıfta, hatta ilerleyen diğer sınıflarda da izleme yaklaşımı ile öğrencilerin okuma 
ve okuduğunu anlama becerileri takip edilerek iki farklı yöntemin okuduğunu anlama 
üzerine etkisine bakılabilir. 
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Matematik Konularının Günlük Yaşamda Kullanımının 
Öğrencilere Öğretilmesinin Gerekliliği Ve Önemi

Lütfü İlgar 1  ve  Dilek Çağırgan Gülten 2

Abstract: Most of the time we questioned the goals of the courses that we 
took. One of the course that we questioned most has been mathematics. Infact, the 
topics of mathematic which are taught at school are related to daily life. The fact that 
students have knowledge regarding the use of math topics in daily life will increase 
their interest and success in mathematics. The necessity of mathematics and concrete 
references of mathematics topics in daily life should be noted at schools. In addition, 
the usage of topics in daily life should be discussed in course books. Students should 
have knowledege with regard to the usage of mathematics topics in daily life and the 
course “Mathematics and Daily Life” should be included in education curriculums.

Keywords: Mathematics, Life and  Mathematics, Mathematics Teaching

Özet: Öğrencilik yıllarımızda okuduğumuz ders ve konuların ne işimize 
yaradığını çoğu zaman sorgulamışızdır. Bu sorgulamada matematik dersi ve konuları 
ilk sıralarda yer almaktadır. Okullarımızda okutulan matematik dersi konuları günlük 
yaşamla yakından ilişkilidir. Öğrencilerin görmüş oldukları matematik konularının 
günlük yaşamda kullanımı konusundaki fikir sahibi olmaları matematik dersini sevme 
ve başarılı olma oranını arttıracaktır. Okullarda matematik dersinin neden gerekli 
olduğu ve konuların günlük yaşamda kullanımı mutlaka en somut şekilde örnekleriyle 
belirtilmelidir. Ayrıca konuların günlük yaşamda kullanımı ders kitaplarında yer 
almalıdır. Matematik öğretmenlerinin öğrettiği konuların günlük yaşamda kullanımı 
konusunda bilgi ve becerilerle donatılacak şekilde eğitim almaları sağlanmalı ve 
‘Matematik ve Günlük Yaşam’ adlı ders müfredatta yer almalıdır.

Anahtar Sözcükler: Matematik, Yaşam ve Matematik, Matematik Öğretimi.
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Giriş

 Bir insanın içinde bulunduğu uygarlık düzeyinin koşullarına uyabilme derecesi, 
doğuştan getirdiği fizyolojik ihtiyaçlarla sonradan toplum içinde yaşaması sonucu 
ortaya çıkan sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını gidermede gelişmekte olan bilim 
dallarının verilerini ve teknolojilerini kullanabilme derecesine bağlıdır (Çilenti, 
1991). Bugünün medeniyetinde ön safı tutan büyük endüstri, fabrikalar, trenler, 
uçaklar, köprüler ve istihkamlar hep matematiğin yardımı ile yapılabilmiş eserlerdir. 
Onun için en soyut bir bilim olan matematik ikinci elden pratik hayata tesir ediyor 
demektir (İşcan, 1967). Zamanımızda gelişmiş ülkeler, matematiği en geniş şekilde 
kullanabilen ülkelerdir veya günlük hayatına matematiği sokabilen insan ve milletler 
daha başarılıdırlar (Göker, 1993).

 Okulun en önemli görevi öğrenciyi hayata hazırlamaktır. Yani, okulda öğrenci 
öyle yetişmeli ki, hayata kolaylıkla ve başarıyla uyabilsin. Bunun için okulda öğretim 
programları hazırlanırken, öğrencilerin hayatlarında karşılaşacakları durumlara yer 
verilmelidir. Ders konuları, konularla ilgili problemler ve araçlar hayattan alınmalıdır. 
Konular gerçek hayata benzerlikleri ölçüsünde öğrencilerde ilgi uyandırmakta ve 
bunun sonucunda öğrenme daha etkili olmaktadır (Büyükkaragöz ve Çivi, 1994). 
Öğrenciler öğrenmeye motive olduklarında, genellikle derse ilgi gösterir, öğrenmede 
önemli derecede aktif olur ve enerjilerini konuya yönlendirirler (Levin ve Nolan, 
2000).

 Okuldaki öğretme-öğrenme sürecine öğretim açısından da bakılabilir. Böyle 
yapıldığında akla gelebilecek olan ‘okul, bu dersin hedefini oluşturan davranışları 
öğrencilere kazandırmada başarılı olmuş mudur?’ diye düşünülebilir. Ya da bu son 
konuya iki ayrı yönden yaklaşan şu sorular akla gelebilir:‘Uygulanmasına çalışılan 
öğretim programının sağlamlık ve işe yararlılık derecesi nedir?’ ve ‘öğrencilere 
sağlanmakta olan öğretim hizmeti bu öğrencilerin ihtiyaçlarına ne derecede cevap 
verebilmektedir?’ (Özçelik, 1998).

 Öğretme ortamında öğrencinin öğrenmeye karşı ilgisinin sağlanması icin, 
kendine uygun öğretim hedef ve projeleri seçmeleri ve öğrenmenin öğrenci için anlamlı 
hale getirilmesi gerekir (Taşdemir, 2003). Öğrenilecek konuya karşı ilgi duyulup 
duyulmadığı, dikkatin toplanmasına veya dağılmasına neden olur. Örneğin öğrenci için 
anlamlı olmayan ve ihtiyaçlarına cevap vermeyen konular onun ilgisini çekmeyecektir 
(İşman ve Eskicumalı, 2003). Öğrencinin öğrenmeye katılabilmesi onun, öğrenilecek 
konu ile ilgili daha önce edinilmiş olması gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasına ve 
onları kullanabilmesine bağlıdır (Fidan, 1998).
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 Etkili öğretmenin insanların motivasyonunda ve istekli olmasında temin edici 
temel rolü vardır. Okulun ve etkili öğretmenin merkezi rolü öğrenenleri motive 
etmek onları öğrenmek istemeye cesaretlendirmek, başarabileceklerine inandırmak 
ve nasıl öğrenilmesi gerektiğini anlamalarında yardımcı olmaktır. Bu, öğrenenlerin 
önceki deneyimleri, kendini takdir etmeleri, öğrenmedeki tutum ve davranışları gibi 
birçok nedene dayandırılabilir. Bu, aynı zamanda öğrenenlere uygulanan öğretme 
tekniklerine ve onların hangi yolla öğrenmeyi tercih ettikleriyle de ilgilidir. İnsanların 
nasıl öğrendikleri ne öğrendikleri kadar önemlidir (Harris, 1999).

 Akyüz’e (2001) göre, ders kitaplarında öğrenilen şeylerle hayat arasında gerçek 
bir bağ kurulamaması ezberciliğin nedenleri arasında yer almaktadır. Güdüleme, kişilik, 
toplumsal, psikolojik ağırlıklı kurama göre güdülemede; kazanılacak davranışların 
yaşamda ne işe yarayacağının, hangi sorunların üstesinden gelinebileceğinin 
belirlenmesi gereklidir. Çünkü öğrenci, işe yarayan davranışları daha kolay öğrenebilir 
(Sönmez, 1999). Hangi konu olursa olsun, öğrencilerin niçin öğrenmek zorunda 
oldukları bir tartışma ortamı açılarak öğretmen ve öğrencilerle birlikte ortaya 
konulabilir (Sönmez, 1999). Öğrenciye öğretilen muhteva onun mevcut ve gelecekteki 
problemlerine de cevap vermelidir (Küçükahmet, 2000). Öğrencilerin ilgisini çekmek 
için diğer bir yol, dersin geçmiş tecrübeler ya da gelecekteki ihtiyaçlarla bağlantısının 
kurulmasıdır (Küçükahmet,1994). Çocuğun içinde bulunduğu zamanda ve ileride 
kendisine yararı olacak konuların öğretilmesi gerekir (Kemertaş, 2003).

 Dersin başarılı olması için, ders planının ayrıntı miktarının ve seçilen öğretim 
yönteminin ötesinde, dersin yapılandırılması iyi olmalıdır. Yapılandırma, öğrencilerin 
ilgi ve motivasyonlarını koruyan teknikleri içerir. Hansen’in (1981) ortaya koyduğu 
teknikler arasında ‘içeriği olabildiğince kullanım alanları ile ilişkilendirmek’ yer 
almaktadır (Hansen, 1981, Akt. Moore, 2000). Ders planının güdüleme-istekli kılma 
aşamasında öğrencilerin işledikleri konuyu niçin öğrendikleri, bir tartışma ortamıyla 
ortaya konur. Öğretmen bu derste öğrenilecek davranışların ya da becerilerin 
bir sonraki derste ve hayatta nasıl işe yarayacağını ortaya koyar (Demirel, 1994). 
Öğretmenin, karar verici olarak diğer bir rolü de derse ve sınıf aktivitelerine az ilgili 
görünen öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı yollar bulmaktır (Henson ve Eller, 1999).

 ‘‘Matematik nedir?” sorusuna cevap olarak pek çok açıklama yapılmıştır. Ancak 
bugüne kadar herkesin kabullenebileceği bir tanım getirilememiştir. Bunun sebebi, 
bu konuda bilgi üretenlerin matematiğe bakış açılarının farklı olmasıdır (Göker, 
1997). Matematik; sayı, nicelik, geometrik şekil, anlatım, işlem vb. soyut varlıkların 
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özelliklerini ve aralarındaki bağıntıları mantık yöntemleriyle inceleyen bilim dalıdır 
(Tuncer, 1995). Matematik nesnel gerçeklikten, insanoğlunun gene nesnel gerçekliği 
daha iyi kavramak, onu biçimlendirmek için soyutladığı bazı kavramlar ve bu 
kavramlar arasındaki ilişkilerle uğraşır. Bu uğraşı sırasında da yöntem olarak mantığı 
kullanır. Formüller, simgeler birer araç ya da yalnızca matematiğin dilidir. Bu nedenle 
matematik sanatta, hukukta, kısaca yaşamda kullandığımız yöntemlerin soyut bir 
sistematiğidir (Tepedelenlioğlu, 1995).

 Matematik, hayatın önemli bir gerekliliğidir. Bireyin düşünme, problem çözme 
becerilerinin oluşumunda; toplumların ise gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesindeki 
önemi açıktır (Güven, 1998). Matematik çok yönlü bir bilimdir. Yayılma alanının ve 
derinliğinin sınırı yoktur. Bilim ve teknolojide olduğu kadar günlük yaşamda da 
vazgeçilmezdir (MEB Ortaöğretim Matematik Dersi Programları, 1992). ‘Öğrencilerin 
edindiği bilgi ve becerileri günlük yaşayışlarında karşılaştıkları problemleri 
çözmek için kullanma alışkanlığını edinmelerini sağlama’ Ortaöğretim Matematik 
Programlarında matematik öğretiminin genel amaçları arasında yer almaktadır (MEB 
Ortaöğretim Matematik Dersi Programları, 1992). Matematik eğitiminin amaçları 
şunlardır: Matematiğin güzelliğini, yalınlığını ve gücünü göstermek, düşünmesini, 
yani bağımsız ve doğru düşünmesini öğretmek, bir alışkanlık haline getirmek (Nesin, 
1993). Bugünkü matematik eğitiminin erişmek istediği en önemli amaçlardan biri, 
bireye hayatta karşılaşabileceği problemleri çözmeye yardımcı olabilecek bir düşünme 
yolu ve beceri kazandırmaktır (Göker, 1997). Günlük hayatta kullandığımız matematik 
aslında insanın doğayı matematize etme çabalarının bir ürünüdür (Olkun ve Toluk-
Uçar, 2007:34). Yaşadığımız çevreyi öğrenmede ve kontrol etmede kısaca yaşamın 
tüm kesiminde matematiği görmek mümkündür (Hacısalihoğlu, Mirasyedioğlu ve 
Akpınar, 2004:13). Öğretme etkinlikleri,öğrencinin öğrenmeye ilişkin tüm beklenti 
ve gereksinimlerini uyumlu bir biçimde karşılayacak yeterlik ve zenginlikte olmalıdır 
(Aydın, 2008:265).  Okullarda öğretim sırasında okul çağındaki her çocuk ve gence 
matematiğin değeri öğretilmelidir (Aydın, 2000).

 Matematiğe uygulama alanları cephesinden baktığımızda üç ayrı uygulama 
alanı görebiliriz. Bunlar: 1- Pratik etkinlikler, 2- Gerçek hayat problemleri ve 3- 
Matematiğin kendi iç tartışmalarıdır. Matematiği; bilgi ve beceri kazanmak, günlük 
işleri yürütmek için kullanma pratik etkinlikler kapsamında, bir köprü yapımında ya 
da üzerine çıkılamayan bir direğin boyunu hesaplama amacıyla kullanma gerçek hayat 
problemleri kapsamında, teoremlerin ispatı, cebirsel yapılar oluşturma ve matematik 
problemlerinin çözümü için kullanma matematiğin kendi iç tartışmaları kapsamında 
düşünülen etkinliklere örnektir (Altun, 1998).
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 Ülkemizde pek çok öğrenci matematiğin zor olduğunu ve matematiği 
başaramayacağını düşünmekte ve matematiğe karşı olumsuz tutum geliştirmektedir. 
Bu durum ilkokuldan başlamakta ve okul yılları ilerledikçe maalesef artarak devam 
etmektedir. Sonuçta öğrenciler bu önemli araca karşı olumsuz tutum ve kendilerine 
güvensizlik geliştirmektedirler. Daha da kötüsü; kendilerinin matematiği öğrenecek 
kadar zeki olmadıklarını, matematiğin onların uğraşacağı konular arasında bulunmadığı 
kanaatine varmaktadırlar. Bu yanlışlıkta, öğretimin, öğretmenin yaklaşımının önemli 
rolü vardır (Baykul, 1998). Ancak ne denli soyut olursa olsun elde edilen matematiksel 
bulgular bir gün mutlaka uygulama alanı bulmaktadırlar (Altun,  1989). Matematik 
zevkini tatmak için matematiğin çevremizdeki nesnelerle çok az ilgisi olan, yalıtılmış 
bir konu olmadığını kavramak gerekir. Matematik, gelir-gider dengesini bulmak için 
kullanılan ya da karmaşık hesaplamalarıyla bizi sıkan bir konu değildir. Çok az kişi 
matematiğin çevremizle ve yaşamımızla iç içe olan gerçek doğasını kavrar (Pappas, 
1993). Matematiğin günlük yaşayıştaki problemlerin çözülmesinde önemli bir araç 
olduğu gözönüne alındığında, matematik derslerindeki etkinliklerin planlanmasında 
matematiğin kendi yapısı yanında diğer derslerdeki konularla da ilgisinin kurulması 
gerektiği söylenebilir (Baykul, 1998).

 Matematiğin uygulama alanlarını maddeler halinde de belirtmek mümkündür. 
Şöyle ki, doğa olaylarını açıklama ve doğaya egemen olma çabasında; temel bilimlerde; 
teknik, teknoloji, mühendisliğin her dalında; biyoloji, tıp, eczacılık, tarım, gıda... gibi 
bilimlerin uygulama alanlarında; ticaret, ekonomi, işletme, endüstri, maliye, yönetim... 
gibi bilimlerin uygulama alanlarında; askeri amaçlarda; devlet ve kurum yönetiminde 
(Göker, 1997). İnsanoğlunun ortak kültürünün çok önemli bir parçası olan matematik, 
doğayı anlamak için de kullandığımız bir araçtır. Fizik, kimya, biyoloji gibi doğa 
bilimlerinde ve mühendisliğin her dalında matematiği yaygın olarak kullanıyoruz 
(Terzioğlu, 2000).

 İyi bir öğretim için, yaşamsal değeri olan bir konunun matematiğin bütünlüğü 
içindeki yeri ve önemi kesinlikle belirtilmelidir. Konunun diğer bilimler, teknik, güzel 
sanatlar ve felsefe ile ilişkileri varsa, bunları vurgulamak da geniş anlamdaki amaçlar 
arasındadır. Öğretmen, derse başlarken konunun matematik yapı içindeki yerini, diğer 
bilimlere etkisini vurgulamalıdır. Eğer konunun tekniğe veya güzel sanatlara doğrudan 
etkisi varsa, bunlardan da kısaca söz edilmelidir. Böyle bir başlayış, iyi bir matematik 
öğretiminin koşuludur (Gözen, 2001).

 Bir matematiksel kavramda ‘ustalaşmak’ ne demektir? Bu bazı formülleri 
ezberlemeniz ve onları basit alıştırmalarda yerine koymanız değildir. Ustalaşmak, 
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kavramı uygulayabilmeniz ve onun neden doğru olduğunu anlamanızdır (Stein 
ve Barcellos, 1996). Herkes büyük bir matematikçi olmayabilir, ama matematik 
yaşamımızın önemli bir parçası olduğuna göre hepimiz matematiksel kapasitemizi 
olabildiğince arttırmaya çalışmalı ve belki de en önemlisi çocukların küçük yaşta 
matematikten zevk almayı ve matematiksel düşünmeyi kazanmalarına yardımcı 
olmalıyız (Umay, 1997). Bazı matematik konularının günlük yaşamda nerelerde 
kullanıldığıyla ilgili olarak  aşağıdaki örnekler verilebilir:

Mantık, Önermeler, Totoloji ve Çelişki: Bilgisayarlar, bilgisayar programları, 
hesap makineleri, elektrik devreleri ve kriptografide. Kümeler: Futbolda, okulda. 
Kartezyen çarpım ve analitik düzlem: Yer belirlemede, grafik çizmede. Dik koordinat 
sistemi ve analitik düzlem: Şehir planlamasında, haritalarda. Bağıntı: İstatistikte, 
kan gruplarında. Fonksiyon: Ekonomide, sanatta. İşlem: Mimarlıkta, ticarette. Doğal 
Sayılar: Alışverişte, doğada. Asal Sayılar: Şifrelemede, tıpta. Tamsayılar: Isı ölçümünde, 
banka hesaplarında. Modüler Aritmetik: Saat aritmetiğinde, takvim hesaplarında, 
astronomide. Rasyonel sayılar: Bir bütünü bölüştürmede, mutfakta. Üslü ifadeler: 
Astronomi, fiziksel hesaplamalarda. Kareköklü ifadeler: Yaklaşık hesaplamalarda, 
mimarlıkta, tıpta. Geometri: Boya yapma, duvar kaplama, resim yapma, model 
oluşturma, süsleme, mühendislik ve  mimarlıkta.

Sonuç ve Tartışma     

Matematik günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerin matematik 
dersine karşı olan, oluşan veya oluşturulan önyargılardan kurtulmalarını, 
matematiğe karşı daha olumlu yaklaşmaları ve bu dersten daha başarılı olmalarını 
sağlamak için matematiğin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu mutlaka 
benimsetilmelidir. Matematik sadece belirli şekillerden, formül ve denklemlerden  
oluşan soyut sembol ve ilişkilerden oluşmamaktadır. Günlük yaşamla ilişkilendirme 
yapılmadan  matematiği öğretmeye çalışmak onun anlaşılmasını ve öğrenilmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ulusal ve uluslar arası düzeylerde yapılan  OKS, SBS, 
ÖSS, YGS, LYS, PISA, TIMSS  vb. sınavlar incelendiğinde; öğrencilerin matematik dersi 
başarılarının diğer derslere göre oldukça düşük olduğu, aynı şekilde uluslararası 
alanda da diğer ülkelerden çok gerilerde olduğu açıkça görülmektedir.

Matematik dersinin gerekli olduğu düşüncesini öğrencilere vermek gerekir. 
Matematik dersinin öğrencilerce sevilmesi ve öğrenci başarı oranlarının yükseltilmesi, 
olumsuz ön yargıların ortadan kaldırılması ve motivasyonlarının artırılması vb 
nedenlerle matematiğin günlük yaşamda kullanımı hakkındaki bilgiler öğrencilere 
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verilmelidir. Baki (1996) matematik müfredatının içerdiği faaliyetlerin günlük 
yaşam ile yakından ilişkilendirilmesinin, öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tavır 
geliştirmesine yardım edeceğini belirtmektedir. Böylelikle öğrenci matematikle 
uğraşmanın hiç de yabancı olmayan bir uğraş ve insanın kaçınılmaz günlük 
faaliyetlerinden biri olduğunu fark edebilecek, matematik onun için soyut kavramlar 
yığını olmaktan çıkarak korkulur değil öğrenilmesi gerekli bir ders haline gelecektir 
(Baki, 1996). 

            Matematik dersinin günlük yaşamda kullanımı ile ilgili kitaplar yazdırılmalı, 
günlük yaşamda kullanımı konusuna matematik ders kitaplarının içerisinde yeterince 
yer verilmelidir. Bu konuda basılı kaynakların öğretmen ve öğrencilerin elinde olması, 
onların matematik dersi konularına daha farklı açılardan bakmalarına yardımcı 
olacaktır. Öğretmen yetiştiren kurumlar (Eğitim Fakülteleri ile Enstitüler-Tezsiz 
Yüksek Lisans Programları) öğretmen adaylarını matematiğin günlük yaşamda 
kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazanmasına yardımcı olmalıdır. ‘Matematik ve 
Günlük Yaşam’ adlı ders, mevcut derslerin yanında seçmeli de olsa mutlaka müfredatta 
yer almalıdır.  
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Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin 
Akademik Ve Mesleki Gelecek Kaygılarının İncelenmesi 

Oktay Aydın1 ve Nevin Çiftel2

Abstract: This study aimed to determine the academic and occupational 
concerns of Grade 11 and Grade1 students that continue their secondary education 
ande xplored whether these concerns change daccordingto sex, class, type of school, 
and avarage month lyincome.

The study included 1047 Grade 11-12 students (567 girls, 480 boysand 697 
Grade 11 students, 350 Grade 12 students) in 14 secondary schools in district of 
Ümraniye, Istanbul.

A form of ten questions that is arranged according 
tothefivefoldlikerttypescalewasused in the study by there searchers. Theinternal 
consistencyco-efficient of the scale wasi dentified as 841. Further more, no item wast 
akenout as a result of the item analysis.

The findings of the studyare as follows:

• The students are concerned about not being able to get into their target 
universities and branches, not being ableto be placed into the thefields that they wish 
to study as a result of the scoring system, not being ableto achieve their targetin come 
and life standards.

• The academic and occupational concern levels were higher in Grade 12 
students comparedto Grade 11 students and multi program highschool students 
compared to the other highschoolstudents.

• There is an inverserelationship between tha academic and occupational 
concern levels and the monthly incomelevels.

Keywords:

Özet: Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarına devam eden 11-12. sınıf 
öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygıları saptanmaya çalışılmış; bu 

1   Marmara Üniversitesi
2   Marmara Üniversitesi
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kaygının cinsiyete, sınıfa, okul türüne ve aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı araştırılmıştır.

Araştırma, 2010-2011 öğretim yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesi sınırlarındaki 
14 ortaöğretim kurumunun 11-12. sınıflarına devam eden toplam 1047 öğrenci (567 
kız, 480 erkek ve 697 onbirinci sınıf, 350 onikinci sınıf) üzerinde yapılmıştır.

Araştırmada, araştırmacılar tarafından beşli likert tipi derecelemeye uygun 
olarak düzenlenmiş 10 soruluk bir form kullanılmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 
.841 olarak bulunmuştur. Ayrıca, madde analizi sonuçlarına göre hiçbir madde 
çıkarılmamıştır.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyledir:

• Öğrenciler, istediği üniversiteyi ve bölümü kazanamama, puanlama 
sisteminden dolayı istediği alana yerleşememe, istediği gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamama gibi kaygılar taşımaktadır.

• Akademik ve mesleki kaygı düzeyi kızlarda erkeklere göre; 12. sınıf 
öğrencilerinde 11. sınıf öğrencilerine göre; çok programlı liseye devam eden 
öğrencilerde diğer lise öğrencilerine göre daha yüksektir.

• Akademik ve mesleki kaygı düzeyi ile aylık ortalama gelir düzeyi arasında ters 
yönlü bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygısı
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Giriş

Ülkemizde, eğitimle ilgili yaşanan pek çok sorundan biri de, liseye devam eden 
öğrencilerin karşı karşıya bulundukları durumlardır. Lise çağları, bir yanıyla ergenlik 
sürecinin getirdiği gelişimsel özellikler, bir yandan aile içi ilişkilerinin hassasiyeti ve 
öte yandan da tüm geleceği etkileyecek kararların verildiği bir dönem olması nedeniyle 
oldukça zorlayıcıdır.

İnsanlar, her yaşta ve dönemde çeşitli nedenlerle değişen düzeylerde gelecek 
kaygısı taşırlar. Türkiye’de genç nüfusun çokluğu, üniversite eğitimi almak isteyen 
gençlerin fazlalığı, iş bulma sorununun yoğun olarak yaşandığı, öğrenci ailelerinin 
ekonomik durumunun pek de iyi olmadığı gibi sorunlar araştırma sonuçlarının ortaya 
koyduğu gerçeklerdir. İş, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomik olanakların kısıtlı 
olduğu gerçeğinin bilincinde olan gençler, eğitimlerini sürdürebilme, iş bulabilme, 
geleceklerini planlayabilme gibi çok çeşitli kaygılar taşımaktadır. Günümüzde, 
tanınmış bir üniversiteden mezunun olmanın ve bir yabancı dil bilmenin gelecek 
kaygısını azaltmak için yeterli olmadığı bilinmektedir(Kurt, 2007, ss.193-206).

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı (1997, s.226) tarafından 
yılında yapılan bir araştırmada, ergenlere, ülkedeki en önemli ilk üç sorunun ne olduğu 
sorulmuştur. Ergenlerin soruya verdikleri cevaplara göre ilk üç sorun sırasıyla, terör 
(%69,6), işsizlik (%55,2) ve ekonomik sorunlar (%48,2) olarak ifade edilmiştir. Aynı 
araştırmada, 13-18 yaş grubundaki ergenlerin kendi ifadelerine göre karşılaştıkları en 
önemli üç sorun da, sigara (%54,6), kötü arkadaşlar edinme (%27) ve işsizlik (%26,4) 
sorunudur.

Lise öğrencilerinin sorun algıları, üniversite öğrencileri için de genel anlamda 
geçerli denebilir. Nitekim,Mütevellioğlu, Zanbak ve Mert’in (2010, ss.207-229) 2009’da 
üniversiteye devam eden öğrencilerin işsizlik ve gelecek kaygılarını saptamaya 
çalıştığı araştırmada, gençlerin %48.6’sının bireysel gelecekleri konusunda, %58’inin 
ise Türkiye’nin geleceği ile ilgili kaygılı oldukları saptanmıştır.

Öyle görünüyor ki, gerek lise öğrencileri gerekse üniversite öğrencileri, bir 
yandan kişisel zorlukları ile diğer yandan ailelerine karşı sorumluluklarıyla öte yandan 
ülkede yaşanan sorunlarla iç içe bir süreç yaşamakta ve tüm hayatlarını etkileyecek 
ciddi kararları da bu süreçte vermek zorunda kalmaktadırlar.

Bütün bu sorunların kesişim noktasında bulunan öğrencilerin, bu süreci 
olabildiğince sağlıklı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir. Eğer bu süreçte 
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ciddi bazı hatalar yapılırsa, bütün bir geleceği etkileyecek sonuçlarla karşılaşmak 
kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle, bu sürecin içerisindeki ergenden, hem gelişimsel 
sorunları çözmesi, hem aile içi ilişkilerde özgürlük-sorumluluk dengesini kurması 
ve böylece çatışmacı bir iletişim yerine uzlaşmacı bir iletişimi geliştirmesi hem de 
geleceği adına, çok bilinmeyenli bir denklemi çözerek gerçekçi ve isabetli kararlar 
vermesi beklenmektedir.

Lise son sınıflara doğru gelindiğinde ise, üniversite sınavı ve gelecek kaygısı daha 
da belirgin hale gelmektedir. Bir çok ergen için, bir üniversiteye giderek akademik 
hayatını sürdürmek ve sonrasında toplumsal prestiji yüksek bir mesleğe sahip olmak, 
o dönemler içerisinde belki de hayatının en önemli amacı haline gelmektedir. Aileler ve 
okullar da bu düşünceyi desteklemekte ve sürekli olarak ergenlere empoze etmektedir. 
Hatta bunun için görünür ya da görünmez düzeylerde ciddi rekabetler yaşanmaktadır. 
Bu açıdan, bir ergen, bulunduğu dönem itibariyle, yer yer oldukça sert ve abartılı bir 
mücadelenin içinde kalmaktadır. Bir çok kişi ve kurum, ergenler üzerinden kendilerine 
prestij alanı yaratmaya çalışmaktadır. Bu da adeta, bir öğrencinin yaşaması gerekenden 
çok daha abartılı ve gerçekçi olmayan bir kaygı yaşamasına neden olabilmektedir.
Öğrencilerin bazılarında bu kaygının uzun süre devam ettiğini ve ciddi riskler 
yarattığını söylemek mümkündür.

Böylesine zorlu ve kaygı dolu bir yolculuğu, bir ergenin tek başına yürümesi 
elbette doğru değildir. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin ara döneminde, bir 
ergene destek verilmesi son derece önemlidir. Bu nedenle, okul yöneticilerinin, 
öğretmenlerinin, rehber uzmanların ve ailelerin ortak bir anlayışa dayalı işbirliğiyle 
sorunların çözümüne katkı sağlaması gerekmektedir. Bunu yapabilmenin başlangıç 
noktasını da, bu dönemde yaşanması muhtemel olan ve yaşanan sorunlar ve çözümleri 
hakkında yeterli ve sağlıklı bilgiler edinmek oluşturur.

Bu araştırma da, temelde bu bilgilenme ihtiyacından doğmuştur. Liseye devam 
eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin, akademik ve mesleki gelecek 
kaygı düzeylerini ortaya koymak ve bu kaygıyı etkileyen faktörleri saptamak bu 
araştırmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilecek bulguların 
da, sonrasında yapılacak önleyici ve tedavi edici çalışmalara katkı sağlanması 
beklenmektedir.

Bu genel çerçevede yapılan araştırmada, ortaöğretim kurumlarına devam 
eden 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygılarını belirlemek 
amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır:
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1.  Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeyleri nedir?

2.  Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır?

3.  Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeyleri sınıfa göre farklılaşmakta mıdır?

4.  Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeyleri okul türüne göre farklılaşmakta mıdır?

5.  Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeyleri ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşmakta mıdır?

Yöntem

Örneklem

Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Ümraniye İlçesi sınırlarındaki ortaöğretim 
kurumlarının 11 ve 12. sınıflarında öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. 

Örneklem ise, 2010-2011 öğretim yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesi’ndeki 
ortaöğretim kurumlarının 11-12. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 1047 
öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem ile ilgili ayrıntılar aşağıdaki gibidir:

-  14 ortaöğretim kurumu dahil edilmiştir.

-  567’sı kız, 480’i erkek öğrencidir.

-  697 öğrenci 11. sınıf, 350 öğrenci 12. sınıfta öğrenim görmektedir.

-  102 öğrenci Anadolu lisesinde, 90 öğrenci özel lisede, 445 öğrenci meslek lisesinde, 
308 öğrenci genel lisede, 100 öğrenci çok programlı lisede öğrenim görmektedir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplamak amacıyla “Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygısı 
Formu” kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan formda, kişisel bilgiler 
ve öğrencilerin gelecek kaygılarını yansıtan 10 ifadeye yer verilmiştir. Kaygı ifadeleri 
beşli derecelemeye uygun olarak (0: hiç katılmıyorum, 1: çok az katılıyorum, 2: biraz 
katılıyorum, 3: oldukça katılıyorum, 4: tamamen katılıyorum) düzenlenmiş olup, 
yüksek puan kaygının çokluğuna, düşük puan kaygının azlığına işaret etmektedir.

Yapılan analizlere göre ölçeğin cronbach alpha katsayısı ,841 olarak belirlenmiştir. 
Ölçeğin item total ve item remainder analizleri, tüm maddelerin .01 düzeyinde ilişkili 
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olduğunu ortaya koymuştur.Bu nedenle, ölçekten hiçbir madde çıkarılmamıştır. Gerek 
iç tutarlılık katsayısı, gerekse madde analizi sonuçları ölçeğin kullanılabilirliğini 
göstermektedir. Ölçek, hem genel puan üzerinden hem de maddeler düzeyinde analize 
sokularak bulgular elde edilmiştir.

Verilerin Çözümlenmesi

Araştırmada elde edilen veriler üzerinde aşağıdaki analizler yapılmıştır:

1.  Öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecekle ilgili kaygı düzeylerini 
belirlemek amacıyla, aritmetik ortalama, standart sapma hesaplamaları

2.  Mesleki ve akademik gelecek kaygı düzeylerinin cinsiyete ve sınıfa göre farklılaşma 
durumunu belirlemek amacıyla ilişkisiz grup t-testi hesaplamaları,

3.  Mesleki ve akademik gelecek kaygı düzeylerinin okul türüne ve ailenin aylık 
ortalama gelir durumuna göre farklılaşma durumunu belirlemek amacıyla tek yönlü varyans 
analizi hesaplamaları.

Bulgular

Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeyleri İle İlgili Bulgular

Tablo 1, öğrencilerin akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeyleri ilgili genel 
durumu göstermektedir. Aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları ile ilgili 
sonuçlar tabloda gösterildiği gibidir:

Tablo 1:Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek 
kaygı düzeyleri ile ilgili aritmetik ortalama ve standart sapmalar
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n x ss
Genel Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeyi 1047 1,64 ,890

1. İstediğim üniversiteyi ve bölümü 
kazanamayacağımdan endişe ediyorum.

1047 2,37 1,366

2. Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut 
puanlama sistemi nedeni ile istediğim alanda 
yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.

1047 2,26 1,382

3. İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum.

1047 2,00 1,321

4. Toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından 
endişe ediyorum.

1047 1,85 1,352

5. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan 
endişe ediyorum.

1047 1,83 1,406

6. İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek 
seçemeyeceğimden endişe ediyorum.

1047 1,61 1,437

7. Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum.

1047 1,42 1,343

8. Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden 
başarılı olamayacağımdan endişe ediyorum.

1043 1,15 1,196

9. Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum.

1047 1,08 1,320

10. Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum.

1047 ,88 1,222

Tablo 1’deki aritmetik ortalamalara bakıldığında, tüm örneklem grubunun genel 
mesleki ve gelecek kaygı düzeylerinin ortalamanın altında (x=1,64) olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca, üç alanda orta düzey(x=2,00)ve üstünde, diğer alanlarda ise ortanın altında kaygı 
düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Orta düzey ve üstünde kaygı yaşanan alanlar sırasıyla 
şöyledir:

-  İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamama

-  Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile 
istediği alana yerleşememe

-  İstediği yüksek gelir ve yaşam düzeyine ulaşamama

 Tablo 2’de, öğrencilerin akademik ve mesleki gelecek kaygı durumları ile ilgili 
dağılımlar yer almaktadır. Kaygı durumları, orta düzeyin altı (0: hiç katılmıyorum, 
1: çok az katılıyorum), orta düzey (2: kısmen katılıyorum) ve orta düzeyin üstü 
(3: oldukça katılıyorum, 4: tamamen katılıyorum) olarak üç kategorik gruba ayrılmış 
ve her bir ifade buna göre gruplanarak frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır.
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Tablo 2:Ortaöğretim 11-12. sınıf öğrencilerinin akademik ve mesleki gelecek 
kaygı düzeyleri ile ilgili frekans ve yüzde hesaplamaları

Orta 
Düzeyin 
Altında

Orta 
Düzeyde

Orta 
Düzeyin 
Üstünde

f % f % f %
Genel Kaygı Durumu 440 42,0 395 37,7 212 20,2
İstediğim üniversiteyi ve bölümü 
kazanamayacağımdan endişe ediyorum. 285 27,2 256 24,5 506 48,3

Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut 
puanlama sistemi nedeni ile istediğim alanda 
yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.

321 30,7 262 25,0 464 44,3

İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum. 352 33,6 343 32,8 352 33,6

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş 
bulamayacağımdan endişe ediyorum. 456 43,6 246 23,5 345 33,0

Toplumda prestiji yüksek bir işimin 
olamayacağından endişe ediyorum.                                                            - - 267 25,5 343 32,8

İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek 
seçemeyeceğimden endişe ediyorum. 525 50,1 213 20,3 309 29,5

Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum. 592 56,5 207 19,8 248 23,7

Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik 
nedenlerle tamamlayamayacağımdan endişe 
ediyorum.

728 69,5 143 13,7 176 16,8

Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden 
başarılı olamayacağımdan endişe ediyorum. 683 65,2 215 20,5 145 13,8

Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum. 773 73,8 140 13,4 134 12,8

 Elde edilen sonuçlara bakıldığında, tüm öğrencilerin %20,2’sinin, bir başka 
ifadeyle her beş öğrenciden birinin genel olarak akademik ve mesleki geleceklerinden 
kaygı duydukları söylenebilir. Alt ifadelere bakıldığında, öğrencilerin %48.3’ü 
“istediği üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağından” endişe etmekte, %44.3’ü ise 
“yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile istediği 
alanda yerleşemeyeceğinden” endişe etmektedir. Yine, öğrencilerden %33.6’sı “istediği 
yüksek gelir ve yaşam düzeyine ulaşamayacağından”, %33’ü “üniversiteyi bitirdikten sonra 
iş bulmayacağından” ve %32.8’i de “toplumda prestiji yüksek bir işinin olamayacağından” 
endişe ediyor görünmektedir. 

Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeylerinin Cinsiyete Göre 
Farklılaşma Durumu

Tablo 3, öğrencilerin akademik ve mesleki kaygı düzeylerinin cinsiyete göre 
farklılaşma durumu ile ilgili yapılan ilişkisiz grup t-testi sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 3:Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeylerinin 
Cinsiyete Göre Farklılaşma Durumu İçin İlişkisiz Grup t-Testi Sonuçları

Cinsiyet n x ss t sd p
Genel Kaygı Durumu Kız 567 1,83 ,771 2,414 1045 ,016Erkek 480 1,72 ,740
İstediğim yüksek gelir ve yaşam 
düzeyine ulaşamayacağımdan endişe 
ediyorum.

Kız 567 ,81 1,170
-2,040 1045 ,042Erkek 480 ,96 1,278

Toplumda prestiji yüksek bir işimin 
olamayacağından endişe ediyorum.

Kız 567 2,54 1,342 4,516 1045 ,000Erkek 480 2,16 1,368
İstediğim üniversiteyi ve bölümü 
kazanamayacağımdan endişe 
ediyorum.

Kız 567 1,93 1,406
2,511 1045 ,012Erkek 480 1,71 1,398

Üniversiteyi bitirdikten sonra 
iş bulamayacağımdan endişe 
ediyorum.

Kız 567 1,16 1,364
2,190 1045 ,029Erkek 480 ,98 1,260

Kazandığım bir üniversite 
olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe 
ediyorum.

Kız 567 2,44 1,361

4,678 1045 ,000Erkek 480 2,04 1,378

Yükseköğretime yerleştirmede 
kullanılan mevcut puanlama 
sistemi nedeni ile istediğim alanda 
yerleşemeyeceğimden endişe 
ediyorum.

Kız 567 2,04 1,320

1,029 1045 ,304
Erkek 480 1,96 1,323

İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek 
seçemeyeceğimden endişe ediyorum.

Kız 567 1,91 1,390
1,640 1045 ,101

Erkek 480 1,77 1,304
Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin 
memnun olmayacağından endişe 
ediyorum.

Kız 567 1,49 1,351
1,689 1045 ,091Erkek 480 1,35 1,331

Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer 
yapamamaktan (ilerleyememekten) 
endişe duyuyorum.

Kız 567 1,66 1,465
1,247 1045 ,213Erkek 480 1,55 1,401

Kazandığım bir üniversite 
olursa, akademik yönden başarılı 
olamayacağımdan endişe ediyorum.

Kız 566 1,19 1,237
1,194 1041 ,233Erkek 477 1,10 1,145

Tablo 3, öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeylerinin cinsiyete 
göre .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulguya 
göre, kızlar erkeklerden daha fazla akademik ve mesleki kaygı yaşıyor görünmektedir.

Formda yer alan her bir madde ile ilgili sonuçlar incelendiğinde; öğrencilerin 
“istediği yüksek gelir ve yaşam seviyesine ulaşamamaktan endişe etme” (p<.05), “toplumda 
prestiji yüksek bir işe sahip olamamaktan endişe etme” (p<.01),“istediği üniversiteyi ve 
bölümü kazanamayacağından endişe etme” (p<.05), “üniversiteyi bitirdikten sonra iş 
bulamayacağımdan endişe etme” (p<.05) ve “kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik 
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nedenlerle tamamlayamayacağımdan endişe etme” (p<.01) durumları cinsiyete göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir. Aritmetik ortalamalara göre, istediği yüksek gelir ve 
yaşam düzeyine erişememe dışındaki tüm alanlarda kızlar daha yoğun kaygılar yaşıyor 
görünmektedir.

Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeylerinin Sınıfa Göre 
Farklılaşma Durumu

Tablo 4, öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeylerinin 
sınıfa göre farklılaşma durumu için ilişkisiz grup t-testi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 4: Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeylerinin Sınıf 
Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu İçin İlişkisiz Grup t-Testi Sonuçları

Sınıf n x ss t sd p
Genel Kaygı Durumu 11. sınıf 697 1,71 ,731 -4,373 1045 ,00012. sınıf 350 1,93 ,794
İstediğim yüksek gelir ve yaşam 
düzeyine ulaşamayacağımdan endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 1,90 1,249
-3,405 1045 ,00112. sınıf 350 2,20 1,436

Toplumda prestiji yüksek bir işimin 
olamayacağından endişe ediyorum.

11. sınıf 697 1,74 1,275 -3,662 1045 ,00012. sınıf 350 2,06 1,473
İstediğim üniversiteyi ve bölümü 
kazanamayacağımdan endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 2,30 1,288
-2,160 1045 ,03112. sınıf 350 2,49 1,504

Üniversiteyi bitirdikten sonra iş 
bulamayacağımdan endişe ediyorum.

11. sınıf 697 1,74 1,363 -2,923 1045 ,00412. sınıf 350 2,01 1,474
Kazandığım bir üniversite 
olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 ,99 1,245

-3,036 1045 ,00212. sınıf 350 1,25 1,443

Yükseköğretime yerleştirmede 
kullanılan mevcut puanlama 
sistemi nedeni ile istediğim alanda 
yerleşemeyeceğimden endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 2,08 1,285

-5,844 1045 ,000
12. sınıf 350 2,61 1,500

İlgi ve yeteneklerime uygun bir 
meslek seçemeyeceğimden endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 1,54 1,376
-2,272 1045 ,02312. sınıf 350 1,75 1,543

Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin 
memnun olmayacağından endişe 
ediyorum.

11. sınıf 697 ,84 1,199
-1,401 1045 ,16212. sınıf 350 ,95 1,267

Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer 
yapamamaktan (ilerleyememekten) 
endişe duyuyorum.

11. sınıf 697 1,40 1,298
-,955 1045 ,34012. sınıf 350 1,48 1,430

Kazandığım bir üniversite 
olursa, akademik yönden başarılı 
olamayacağımdan endişe ediyorum.

11. sınıf 695 1,15 1,197
,222 1041 ,82412. sınıf 348 1,14 1,196
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Elde edilen bulgulara göre, genel kaygı durumunun sınıflara göre .01 düzeyinde 
anlamlı bir farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf 
öğrencilerine göre daha fazla akademik ve mesleki gelecek kaygısı yaşıyor görünmektedir.

Alt ifadelere bakıldığında, istediği yüksek gelir ve yaşam düzeyine ulaşamama 
(p<.01), toplumda prestiji yüksek bir işinin olamaması (p<.01), istediği üniversiteyi ve 
bölümü kazanamama (p<.05), üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamama, kazandığı bir 
üniversiteyi ekonomik nedenlerle tamamlayamama (p<.01), yükseköğretime yerleştirmede 
kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile istediği alana yerleşememe (p<.01), ilgi ve 
yeteneklerine uygun bir meslek seçememe  (p<.05) endişelerinin 12. sınıf öğrencilerinde 
11. sınıf öğrencilerine göre daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır.

Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygı Düzeylerinin Okul Türüne 
Göre Farklılaşma Durumu

Tablo 5, öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeylerinin 
okul türüne göre farklılaşma durumu için yapılan tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 5: Öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeylerinin 
okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,62 ,718

8,386 ,000

AL

ÖL 90 1,60 ,761 ÖL ,870

ML 445 1,75 ,755 ML ,100 ,078

GL 308 1,82 ,741 GL ,016 ,012 ,195

ÇPL 100 2,13 ,761 ÇPL ,000 ,w ,000 ,000

Top 1045 1,78 ,759

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin genel akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılaşma 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma 
sonuçlarına bakıldığında;

-  Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile genel lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında.05, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında ise 
.01 düzeyinde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara göre, genel lise ve 
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çok programlı lisede öğrenim görenlerin akademik ve mesleki gelecek kaygı düzeyleri daha 
fazladır.

-  Özel lisede öğrenim görenlerle genel lisede öğrenim görenler arasında .05, çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı 
farklılıklar belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara göre, genel lise ve çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

-  Meslek lisesi ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleriarasında 
.01 düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyi daha yüksektir.

- Genel lisede öğrenim görenlerle çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyi daha yüksektir.

 Tablo 6, öğrencilerin “İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim 
gördükleri okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 6: Öğrencilerin “İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne 
göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,70 1,265

6,329 ,000

AL

ÖL 90 1,63 1,311 ÖL ,740

ML 445 2,00 1,327 ML ,034 ,015

GL 308 2,07 1,331 GL ,013 ,006 ,481

ÇPL 100 2,45 1,167 ÇPL ,000 ,000 ,002 ,011

Top 1045 2,00 1,320

Tablo 6’ya göre, öğrencilerin “istediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul 
türüne göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılaşma göstermektedir. Varyansın kaynağı ile 
ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile meslek lisesinde ve genel lisede öğrenim 
görenlerin kaygı düzeyleriarasında .05, çok programlı lisede öğrenim görenler arasında 
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ise .01 düzeyinde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara göre, meslek 
lisesinde, genel lisede ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha 
yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesinde öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .05, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenler arasında da .01 
düzeyinde anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, 
genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenleri kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 
meslek lisesinde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Genel lisede öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygısı daha yüksektir.

 Tablo 7, öğrencilerin “Toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 7: Öğrencilerin “Toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,51 1,192

4,990 ,001

AL

ÖL 90 1,51 1,292 ÖL ,995

ML 445 1,88 1,387 ML ,013 ,019

GL 308 1,89 1,346 GL ,013 ,019 ,894

ÇPL 100 2,21 1,297 ÇPL ,000 ,000 ,025 ,038

Top 1045 1,84 1,351

Tablo 7, öğrencilerin “toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından endişe 
ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 düzeyinde 
anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili olarak 
yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile, meslek lisesi ve genel lisede öğrenim 
görenlerin kaygı düzeyleriarasında .05, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
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düzeyleri arasında ise .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesi ve genel lisede öğrenim 
görenlerin kaygı düzeyleriarasında .05, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri arasında  ise .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesi ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygısı daha yüksektir.

- Genel lisede öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyi daha yüksektir.

 Tablo 8, öğrencilerin “Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri 
okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını 
göstermektedir.

Tablo 8: Öğrencilerin “Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,06 1,142

3,159 ,014

AL

ÖL 90 ,82 1,186 ÖL ,179

ML 445 ,76 1,175 ML ,025 ,656

GL 308 ,91 1,305 GL ,293 ,537 ,091

ÇPL 100 1,17 1,231 ÇPL ,517 ,050 ,002 ,066

Top 1045 ,88 1,223

 Tablo 8, öğrencilerin “gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul 
türüne göre .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın 
kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;
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- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile meslek lisesinde öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, Anadolu lisesinde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygısı daha yüksektir.

Tablo 9, öğrencilerin “Gelecekte seçtiğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim 
gördükleri okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 9: Öğrencilerin “Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne 
göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL
AL 102 1,27 1,220

3,557 ,007

AL
ÖL 90 1,19 1,160 ÖL ,658
ML 445 1,42 1,342 ML ,336 ,142
GL 308 1,43 1,347 GL ,324 ,140 ,923
ÇPL 100 1,85 1,527 ÇPL ,002 ,001 ,003 ,006
Top 1045 1,43 1,343

Tablo 9, öğrencilerin “gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul 
türüne göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın 
kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre, çok programlı lisede 
öğrenim görenler ile tüm diğer liselerde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleriarasında .01 
düzeyinde anlamlı farklılıklar vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin meslekte kariyer yapamama kaygıları diğer liselerde öğrenim görenlere 
göre çok daha yüksektir.

Tablo 10, öğrencilerin “İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 10:Öğrencilerin “İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL
AL 102 1,96 1,274

6,205 ,000

AL
ÖL 90 2,00 1,298 ÖL ,841
ML 445 2,36 1,434 ML ,007 ,021
GL 308 2,51 1,262 GL ,000 ,002 ,132
ÇPL 100 2,68 1,362 ÇPL ,000 ,001 ,034 ,283
Top 1045 2,37 1,365

 Tablo 10, öğrencilerin “istediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 
endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 
düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili 
olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile meslek lisesi, genel lise ve çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı 
fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı 
lisede öğrenim gören öğrencilerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesinde öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .05, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri arasında ise .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, Meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleriarasında .05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygısı daha yüksektir.

Tablo 11, öğrencilerin “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 11:Öğrencilerin “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları
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n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL
AL 102 1,63 1,407

9,692 ,000

AL
ÖL 90 1,36 1,327 ÖL ,174
ML 445 1,70 1,362 ML ,627 ,031
GL 308 2,10 1,425 GL ,003 ,000 ,000
ÇPL 100 2,28 1,364 ÇPL ,001 ,000 ,000 ,251
Top 1045 1,84 1,405

 Tablo 11, öğrencilerin “üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan endişe 
ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 düzeyinde 
anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili olarak 
yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile genel lise ve çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygısı daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesinde öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleriarasında .05, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri arasında ise .01 düzeyinde anlamlı farklılıklar vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile genel lise ve çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyleriarasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim görenler daha 
kaygılıdır.

 Tablo 12, öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim 
gördükleri okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 12:Öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul 
türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin 
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n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 ,57 ,949

23,343 ,000

AL

ÖL 90 ,49 ,902 ÖL ,663

ML 445 1,18 1,372 ML ,000 ,000

GL 308 ,99 1,232 GL ,004 ,001 ,040

ÇPL 100 2,00 1,435 ÇPL ,000 ,000 ,000 ,000

Top 1045 1,08 1,320

 Tablo 12, öğrencilerin “kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri 
okul türüne göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. 
Varyansın kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile meslek lisesi, genel lise ve çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı 
farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı 
lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesi, genel lise ve çok programlı 
lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim 
görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile genel lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeyleri arasında .05, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri 
arasında da .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, genel lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha az, çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleri ise daha fazladır.

- Genel lisede öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

 Tablo 13, öğrencilerin “Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut 
puanlama sistemi nedeni ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.” 
ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Oktay Aydın ve Nevin Çiftel
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Tablo 13:Öğrencilerin “Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut 
puanlama sistemi nedeni ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.” 
ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü 
varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,73 1,457

9,455 ,000

AL

ÖL 90 1,77 1,307 ÖL ,834

ML 445 2,31 1,386 ML ,000 ,001

GL 308 2,38 1,314 GL ,000 ,000 ,495

ÇPL 100 2,63 1,323 ÇPL ,000 ,000 ,033 ,106

Top 1045 2,26 1,382

Tablo 13, öğrencilerin “yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama 
sistemi nedeni ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum” ifadesine 
katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma 
sonuçlarına göre;

- Anadolu lisesinde öğrenim görenler ile meslek lisesi, genel lise ve çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı 
farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı 
lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Özel lisede öğrenim görenler ile meslek lisesi, genel lise ve çok programlı 
lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, meslek lisesi, genel lise ve çok programlı lisede öğrenim 
görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Meslek lisesinde öğrenim görenler ile çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Tablo 14, öğrencilerin “İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 14:Öğrencilerin “İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin 
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n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL

AL 102 1,52 1,326

3,635 ,006

AL

ÖL 90 1,72 1,492 ÖL ,327

ML 445 1,50 1,473 ML ,895 ,177

GL 308 1,63 1,393 GL ,487 ,603 ,205

ÇPL 100 2,08 1,383 ÇPL ,005 ,085 ,000 ,007

Top 1045 1,62 1,436

Tablo 14, öğrencilerin “ilgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul türüne göre .01 
düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili 
olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre, çok programlı lisede öğrenim görenlerin 
kaygı düzeyleri, Anadolu lisesi, meslek lisesi ve genel lisede öğrenim görenlerin kaygı 
düzeylerine göre .01 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok 
programlı lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Tablo 15, öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden başarılı 
olamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin öğrenim gördükleri okul 
türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 15:Öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden 
başarılı olamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin okul 
türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p AL ÖL ML GL ÇPL
AL 102 ,98 ,975

2,414 ,047

AL
ÖL 90 1,02 1,132 ÖL ,808
ML 444 1,14 1,219 ML ,238 ,413
GL 306 1,16 1,201 GL ,180 ,324 ,750
ÇPL 99 1,45 1,304 ÇPL ,005 ,013 ,016 ,035
Top 1041 1,15 1,196

 Tablo 15, öğrencilerin “kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden başarılı 
olamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeyleri öğrenim gördükleri okul 
türüne göre .05 düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Varyansın 
kaynağı ile ilgili olarak yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre, çok programlı lisede 
öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri, Anadolu lisesinde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri 
arasında .01, özel lise, meslek lisesi ve genel lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri 
arasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, çok programlı 
lisede öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Oktay Aydın ve Nevin Çiftel
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Öğrencilerin Akademik ve Mesleki Gelecek Kaygılarının Ailenin Aylık Ortalama 
Gelir Düzeyine Göre Farklılaşma Durumu

 Tablo 16, öğrencilerin genel akademik ve mesleki geleceği ilişkin kaygı 
düzeylerinin öğrenim gördükleri okul türüne göre farklılaşma durumu için tek yönlü 
varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 16:Öğrencilerin genel akademik ve mesleki geleceğe ilişkin kaygı 
düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek 
yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p 750 
ve az

750-
1000

1000-
3000

3000 
+

750 ve az 93 1,99 ,801

14,057 ,000

750 ve az
750-1000 346 1,95 ,750 750-1000 ,612
1000-3000 454 1,68 ,725 1000-3000 ,000 ,000
3000 ve 
çok

153 1,59 ,757 3000 ve 
çok

,000 ,000 ,175

Toplam 1046 1,78 ,759

Tablo 16, öğrencilerin genel akademik ve mesleki geleceğe ilişkin kaygı düzeylerinin, 
ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı farklılık gösterdiğini 
ortaya koymaktadır. Varyansın kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanlar ve 3000 ve üstünde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı bir 
farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750 TL ve daha az geliri olanların kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL arasında olanlar ile 1000-3000 TL ve 
3000 TL ve üstünde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık 
vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750-1000 TL geliri olanların kaygı düzeyleri daha 
yüksektir.

 Tablo 17, öğrencilerin “İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını 
göstermektedir.

Tablo 17:Öğrencilerin “İstediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçları

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin 
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n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,31 1,383

10,685 ,000

750 ve az

750-1000 346 2,23 1,264 750-1000 ,596

1000-3000 454 1,90 1,292 1000-3000 ,005 ,000

3000 ve çok 153 1,62 1,367 3000 ve çok ,000 ,000 ,024

Toplam 1046 2,00 1,320

 Tablo 17, öğrencilerin “istediğim yüksek gelir ve yaşam düzeyine 
ulaşamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir 
düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın 
kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanlar ve 3000 ve üstünde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı bir 
farklılık vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750 TL ve daha az geliri olanların kaygı 
düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Aritmetik 
ortalamalara göre, 750 TL. ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 1000-3000 TL arasında olanlar ile 3000 TL ve üstünde 
olanlar arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 1000-
3000 TL geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Tablo 18, öğrencilerin “Toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından endişe 
ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 18:Öğrencilerin “Toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine 
göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,01 1,514

6,246 ,000

750 ve az

750-1000 346 2,01 1,335 750-1000 ,981

1000-3000 454 1,81 1,322 1000-3000 ,190 ,033

3000 ve çok 153 1,48 1,303 3000 ve çok ,003 ,000 ,008

Toplam 1046 1,85 1,352
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 Tablo 18, öğrencilerin “toplumda prestiji yüksek bir işimin olamayacağından 
endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir düzeyine göre .01 
düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın kaynağı ile ilgili yapılan 
ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 3000 TL ve üstünde 
olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık vardır. Aritmetik 
ortalamalara göre, 750 TL ve daha az geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde, 3000 TL ve üzerinde geliri olanların kaygı 
düzeyi arasında ise .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750-
1000 TL. ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 1000-3000 TL arasında olanlar ile 3000 TL ve üstünde 
olanlar arasında .01 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 1000-
3000 TL geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Tablo 19, öğrencilerin “Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun olmayacağından 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 19:Öğrencilerin “Gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçları

n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 ,90 1,344

3,948 ,008

750 ve az

750-1000 346 1,04 1,289 750-1000 ,335

1000-3000 454 ,74 1,119 1000-3000 ,246 ,001

3000 ve çok 153 ,89 1,254 3000 ve çok ,929 ,200 ,198

Toplam 1046 ,88 1,223

 Tablo 19, öğrencilerin “gelecekte seçtiğim meslekten ailemin memnun 
olmayacağından endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir 
düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın 
kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, 750 TL ve daha az geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Ortaöğretim Kurumlarına Devam Eden Öğrencilerin 
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 Tablo 20, öğrencilerin “Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını 
göstermektedir.

Tablo 20:Öğrencilerin “Gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe duyuyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçları

n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 1,57 1,506

4,286 ,005

750 ve az

750-1000 346 1,61 1,354 750-1000 ,813

1000-3000 454 1,31 1,299 1000-3000 ,083 ,002

3000 ve çok 153 1,28 1,300 3000 ve çok ,101 ,012 ,841

Toplam 1046 1,43 1,343

 Tablo 20, öğrencilerin “gelecekte seçeceğim meslekte kariyer yapamamaktan 
(ilerleyememekten) endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir 
düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın 
kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .01, 3000 TL ve üstünde geliri olanların kaygı düzeyleri 
arasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750-1000 TL 
arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

 Tablo 21, öğrencilerin “İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 21:Öğrencilerin “İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine 
göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları
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n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,67 1,484

6,410 ,000

750 ve az

750-1000 346 2,52 1,379 750-1000 ,364

1000-3000 454 2,30 1,330 1000-3000 ,017 ,021

3000 ve çok 153 2,04 1,287 3000 ve çok ,000 ,000 ,040

Toplam 1046 2,37 1,365

 Tablo 21, öğrencilerin “istediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamayacağımdan 

endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir düzeyine göre .01 

düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın kaynağı ile ilgili yapılan 

ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL arasında 

olanların kaygı düzeyleri arasında .05, 3000 TL ve üstünde olanların kaygı düzeyleri 

arasında da.01 düzeyinde anlamlı farklılaşma vardır. Aritmetik ortalamalara göre, geliri 750 

TL ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri 

ile 1000-3000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri arasında .05, 3000 TL ve üzerinde 

olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 

göre, 750-1000 TL arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 1000-3000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri ile 

3000 TL ve üzerinde olanların kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 

Aritmetik ortalamalara göre, 1000-3000 TL arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha 

yüksektir.

 Tablo 22, öğrencilerin “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan endişe 

ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre 

farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 22:Öğrencilerin “Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan 

endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine 

göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları
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n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,24 1,425

7,816 ,000

750 ve az

750-1000 346 1,98 1,361 750-1000 ,115

1000-3000 454 1,77 1,396 1000-3000 ,003 ,032

3000 ve çok 153 1,46 1,428 3000 ve çok ,000 ,000 ,020

Toplam 1046 1,83 1,406

 Tablo 22, öğrencilerin “üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayacağımdan endişe 
ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir düzeyine göre .01 düzeyinde 
anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın kaynağı ile ilgili yapılan ikili 
karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL ve 3000 TL 
ve üstünde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik 
ortalamalara göre, geliri 750 TL ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri 
ile 1000-3000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri arasında .05, 3000 TL ve üzerinde 
olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara 
göre, 750-1000 TL arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 1000-3000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri ile 
3000 TL ve üzerinde olanların kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, 1000-3000 TL arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha 
yüksektir.

 Tablo 23, öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını 
göstermektedir.

Tablo 23:Öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin 
aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçları
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n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,25 1,579

67,731 ,000

750 ve az

750-1000 346 1,50 1,379 750-1000 ,000

1000-3000 454 ,72 1,054 1000-3000 ,000 ,000

3000 ve çok 153 ,50 ,940 3000 ve çok ,000 ,000 ,000

Toplam 1046 1,08 1,320

 Tablo 23, öğrencilerin “kazandığım bir üniversite olursa, ekonomik nedenlerle 
tamamlayamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama 
gelir düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın 
kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre tüm farklı gelir düzeyine sahip 
öğrencilerin kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı farklılık belirlenmiştir. Aritmetik 
ortalamalara göre, gelir düzeyi azaldıkça kaygı düzeylerinin arttığı anlaşılmaktadır.

 Tablo 24, öğrencilerin “Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama 
sistemi nedeni ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.” ifadesine 
katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek 
yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 24:Öğrencilerin “Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut 
puanlama sistemi nedeni ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum.” 
ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma 
durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 2,56 1,314

5,125 ,002

750 ve az

750-1000 346 2,36 1,381 750-1000 ,218

1000-3000 454 2,24 1,360 1000-3000 ,039 ,200

3000 ve çok 153 1,93 1,429 3000 ve çok ,000 ,001 ,017

Toplam 1046 2,26 1,381

 Tablo 24, öğrencilerin “yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama 
sistemi ile istediğim alanda yerleşemeyeceğimden endişe ediyorum” ifadesine katılma 
düzeylerinin aylık ortalama gelir düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu 
göstermektedir. Varyansın kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde, 3000 TL ve üstünde olanların kaygı 
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düzeyleri arasında ise .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, geliri 
750 TL ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri ile 
3000 TL  ve üzerinde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. 
Aritmetik ortalamalara göre, 750-1000 TL arasında geliri olanların kaygı düzeyleri daha 
yüksektir.

 Tablo 25, öğrencilerin “İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre 
farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 25:Öğrencilerin “İlgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine 
göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçları

n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 1,372

1,791 ,147

750 ve az

750-1000 346 1,453 750-1000 ,138

1000-3000 454 1,418 1000-3000 ,876 ,029

3000 ve çok 153 1,479 3000 ve çok ,587 ,293 ,566

Toplam 1046 1,436

 Tablo 25, öğrencilerin “ilgi ve yeteneklerime uygun bir meslek seçemeyeceğimden 
endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir düzeyine göre anlamlı 
bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Tüm gruplar arasındaki karşılaştırma 
sonuçlarına rağmen, varyansın kaynağı ile ilgili ikili karşılaştırma sonuçlarına bakıldığında, 
aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL olanlar ile 1000-3000 TL olanların kaygı düzeyleri 
arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmıştır. Aritmetik ortalamalara göre, 750-1000 
TL geliri olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

 Tablo 26, öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden 
başarılı olamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin aylık 
ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi sonuçlarını 
göstermektedir.

Tablo 26:Öğrencilerin “Kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden 
başarılı olamayacağımdan endişe ediyorum.” ifadesine katılma düzeylerinin ailenin 
aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu için tek yönlü varyans analizi 
sonuçları
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n x ss F p 750 ve 
az

750-
1000

1000-
3000

3000 +

750 ve az 93 1,33 1,394

5,950 ,001

750 ve az

750-1000 344 1,31 1,255 750-1000 ,889

1000-3000 453 1,06 1,123 1000-3000 ,041 ,003

3000 ve çok 152 ,91 1,069 3000 ve çok ,007 ,000 ,179

Toplam 1042 1,14 1,195

 Tablo 26, öğrencilerin “kazandığım bir üniversite olursa, akademik yönden başarılı 
olamayacağımdan endişe ediyorum” ifadesine katılma düzeylerinin aylık ortalama gelir 
düzeyine göre .01 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Varyansın 
kaynağı ile ilgili yapılan ikili karşılaştırma sonuçlarına göre;

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750 TL ve altında olanlar ile 1000-3000 TL arasında 
olanların kaygı düzeyleri arasında .05 düzeyinde, 3000 TL ve üstünde olanların kaygı 
düzeyleri arasında ise .01 düzeyinde anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, geliri 
750 TL ve altında olanların kaygı düzeyleri daha yüksektir.

- Aylık ortalama gelir düzeyi 750-1000 TL arasında olanların kaygı düzeyleri ile 
1000-3000 TL ve 3000 TL  ve üzerinde olanların kaygı düzeyleri arasında .01 düzeyinde 
anlamlı fark vardır. Aritmetik ortalamalara göre, 750-1000 TL arasında geliri olanların 
kaygı düzeyleri daha yüksektir.

Tartışma

Araştırmadan elde edilen bulguların olası nedenleri, sonuçları ve anlamları ile 
ilgili genel değerlendirme şu şekildedir:

Araştırmanın birinci alt problemi, öğrencilerin genel akademik ve mesleki 
gelecek kaygıları ile ilgili genel durumun ne olduğu ile ilgilidir.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

-  İstediğim üniversiteyi ve bölümü kazanamama

-  Yükseköğretime yerleştirmede kullanılan mevcut puanlama sistemi nedeni ile 
istediği alana yerleşememe

-  İstediği yüksek gelir ve yaşam düzeyine ulaşamama

Özmen ve arkadaşlarının (2008, ss.8-15)yaptığı araştırmada, ergenlerde 
umutsuzluk düzeyinin belirlenmesi ve umutsuzluk düzeyinin sosyodemografik 
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değişkenler, depresyon ve benlik saygısı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Çalışma, 14-19 yaş arasında 1185 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, 
öğrencilerin %12,8’i “geleceğe umut ve coşku ile bakıyorum” ifadesine “hayır” ve 
%16,6’sı da “geleceğimi karanlık görüyorum” ifadesine “evet cevabı vermiştir.

Kıvrak ve Tangolar (2003, ss.144-150)’ın, Mardin’de lise son sınıfa devam eden 
444 öğrenciyle yaptığı araştırmada, anksiyete ve depresyon düzeyleri ile zararlı 
alışkanlıklar saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, 
öğrencilerin %66’sında sürekli kaygı puanı 41 ve üstündedir. Bu da, lise öğrencilerinden 
2/3’ünde kaygının eşik değerin üstünde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu grubun aynı 
zamanda gelecekten umutsuzluk duyguları daha belirgindir.

Bu araştırmanın sonuçları ile diğer araştırma sonuçları birlikte düşünüldüğünde, 
öğrencilerin istediği üniversiteyi kazanamama, yükseköğretime yerleşememe ve 
yüksek gelir ve yaşam düzeyine erişememe gibi endişeler, temel olarak “gelir” ve 
“prestij” odaklı kaygılar olarak değerlendirilebilir. Gelir odaklı kaygı temelde kişilerin 
yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeyle ilgilidir. Gençlerin gelecekte öncelikle kendilerini 
garanti altında hissetmek istemektedir. Bu da, özellikle Maslow’un ihtiyaçlar teorisi 
dikkate alınırsa büyük ölçüde doğal olarak kabul edilebilir. Ancak, prestijin de gençler 
açısından öncelikli ihtiyaçlar arasında olduğu söylenebilir. Prestij kaygısı esas olarak 
ego durumuyla ilişkilidir. Lise öğrencilerinin henüz kişilik ve ego gelişimleri devam 
ettiği için kendilerini değerli ve önemli hissetmek adına prestijli üniversite, bölüm ve 
meslekler istemeleri şaşırtıcı değildir.

Bunun dışında, liseye devam eden ergenlerin geleceğe dair gözardı edilemeyecek 
düzeyde gelecek kaygıları taşıdığı söylenebilir. Sonuçta, gerek ergenlerin gelişimsel 
dönemi gerekse ülke gerçekleri dikkate alındığında, öğrencilerdeki bu kaygıların 
ayrıntılı olarak ele alınması ve risk faktörlerinin önceden belirlenerek önleyici 
çalışmalar yapılması son derece önemlidir.

Araştırmanın ikinci alt problemi, akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşma durumu ile ilgilidir.

Araştırma bulguları gösteriyor ki, genel akademik ve mesleki kaygı ve alt 
boyutların çoğunda kızlar erkeklere göre daha kaygılı görünmektedir.

Aydoğan’ın (2011, ss.47-68), 2009-2010 öğretim yılında Kayseri’deki genel 
liselerde öğrenim gören 530 kız öğrenci ile yaptığı araştırmada, öğrencilerin 
karşılaştıkları sorunlar ortaya konmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlarda, kız 
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öğrencilerin yaşadıkları sorunlardan birinin de gelecek kaygısı taşıma olduğu ortaya 
konmuştur. Araştırmada sorulan “gelecekle ilgili aşırı korkularım var” ifadesine 
öğrencilerin %54’ü her zaman, %37’si bazen cevabı vermiştir. Buna göre, kız 
öğrencilerin yarısından çoğunun gelecek kaygısı yaşadığı anlaşılmaktadır.

Yalçın (1998, ss.149-162)’ın yaptığı araştırmada, Konya’da genel liselerde 
öğrenim gören öğrenciler ile meslek eğitimi gören ve son sınıfta okuyan 425’i 
erkek, 397’si kız olmak üzere toplam 792 öğrencinin gelecekten duydukları kaygı 
karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kız öğrencilerin gelecek kaygı düzeyleri 
erkek öğrencilerden daha yüksektir.

Kartopu (2012, ss.147-170)’nun lise öğrencileri ve öğretmenlerinin durumluk 
ve sürekli kaygı düzeyleri ile ilgili yaptığı araştırma, 210 kız, 166 erkek öğrenci olmak 
üzere toplam 376 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre, erkeklerin 
durumluk kaygı düzeyleri kızlardan daha yüksek iken kızların sürekli kaygı düzeyleri 
de erkeklerden daha yüksektir.

Yılmaz ve Ocakçı (2010, ss.15-23)’nın 2008 yılında kız yurdunda kalan üniversite 
158 kız öğrencinin anksiyete düzeyleri ile ilgili yaptığı araştırmada, öğrencilerin 
%77.2’sinin hafif düzeyde, %19.6’sının orta düzeyde anksiyetesi olduğu saptanmıştır. 
Anksiyetenin demografik değişkenlerle ilişkisi ise saptanamamıştır.

Kıvrak ve Tangolar (2003, ss.144-150)’ın, yaptığı araştırmada da kız öğrencilerin 
sürekli kaygı düzeyleri erkeklerden daha yüksek bulunmuştur.

Karakaş (2013, ss.135-157)’ın 2013’te yayınladığı araştırma, Sakarya ilinde 143 
lise öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada, öğrencilerin paylaşma 
tutumlarının sınav kaygısı ve gelecek kaygısı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmadan 
elde edilen sonuçlara göre, kız öğrencilerin gelecekle ilgili kaygı puanları erkek 
öğrencilerin gelecekle ilgili kaygı puanlarından daha yüksek olmakla birlikte sonuç 
istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Mütevellioğlu, Zanbak ve Mert’in (2010, ss.207-229) 2009’da yaptığı 
araştırmada, üniversiteye devam eden öğrencilerin işsizlik ve gelecek kaygıları 
saptanmaya çalışılmıştır. Bulgulara göre, gençlerin geleceklerine dair duydukları kaygı 
cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Kız öğrenciler iş bulma konusunda erkeklere göre 
daha karamsardırlar.

Gelecek kaygısının cinsiyet temelli karşılaştırmalarına bakıldığında, araştırmalar, 
ya kızların daha yüksek kaygı yaşadığını ortaya koymakta ya da anlamlı bir fark 
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olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlardan elde edilen genel kanaat, kızların 
erkeklere göre biraz daha belirgin bir kaygı taşıdıkları şeklindedir. Bu da, içinde 
yaşadığımız toplumun genel yapısı, değerler sistemi ve kızlara sunduğu imkanların 
sınırlılıklarıyla açıklanabilir. Kızların kendilerine bir gelecek kurma ve kişisel olarak 
kendi ayakları üstünde durması için daha fazla çaba harcamak zorunda olmaları 
nedeniyle kaygılarının yüksek olması doğal bir sonuçtur. Denebilir ki, bir üniversiteyi 
kazanmak ve meslek edinmek, erkekler için daha çok prestij sorunu, kızlar için ise bir 
tür varoluş sorunu olarak değerlendirilebilir.

Araştırmanın üçüncü alt problemi, akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeylerinin sınıfa göre farklılaşma durumu ile ilgilidir.

Araştırma sonuçlarına göre, genel akademik ve mesleki kaygı ve alt boyutların 
çoğunda 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine göre daha fazla kaygı yaşamaktadır.

Yalçın (1998, ss.149-162)’ın yaptığı araştırmada, 14-16 yaş grubundaki 
öğrencilerin kaygı düzeyleri ile 17 ve üzerinde yaş grubundaki öğrencilerin kaygı 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.

Sınıfların ve yaşların birbirine yakın olması nedeniyle gelecek kaygısı ile ilgili 
farklı sonuçlar çıkması muhtemeldir. Ancak, bu araştırmada çıkan sonuç çerçevesinde 
değerlendirme yapıldığında, lise son sınıfların üniversite sınavlarına girme zorunluluğu 
ve gelecekleri adına kritik bir noktada olmaları daha yüksek kaygı yaşamalarının 
nedeni olarak görülebilir. Sonuçta, geleceğe dair kararın kesinleştiği ve bir sonraki 
aşamanın son basamağı 12. sınıf olduğundan elbette öğrenciler açısından kaygının da 
artması beklentilere uygundur.

Araştırmacının dördüncü alt problemi, akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeylerinin okul türüne göre farklılaşma durumu ile ilgilidir.

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

-  Genel akademik ve mesleki gelecek kaygısı açısından birinci sırayı çok 
programlı liselerde öğrenim görenler, ikinci sırayı genel liselerde öğrenim gören 
öğrenciler almaktadır.

-  Genel olarak bir çok alt boyutta çok programlı lise öğrencilerinin kaygısı diğer 
lise öğrencilerinin kaygılarına göre yüksektir.

-  Genel olarak bir çok alt boyutta Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 
kaygı düzeyleri, diğer lise öğrencilerinin kaygı düzeylerinden daha düşüktür.
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-  İstediği üniversite ve bölümü kazanamama konusunda çok programlı liseler, 
genel liseler ve meslek liselerinde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri, Anadolu liseleri 
ve özel liselerde öğrenim görenlerin kaygı düzeylerinden daha yüksektir.

-  Bir çok kaygı alt boyutunda, yüksek kaygıdan düşük kaygıya doğru sıralama 
genellikle, çok programlı lise, genel lise, meslek lisesi, özel lise ve Anadolu lisesi 
şeklindedir.

Kartopu (2012, ss.147-170)’nun lise öğrencileri ve öğretmenlerinin durumluk 
ve sürekli kaygı düzeyleri ile ilgili yaptığı araştırma, 210 kız, 166 erkek öğrenci olmak 
üzere toplam 376 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre okul türlerine göre öğrencilerin hem durumluk hem de sürekli kaygı düzeyleri, 
yüksek kaygıdan düşük kaygıya doğru, turizm-otelcilik meslek lisesi, Anadolu lisesi ve 
imam hatip lisesi şeklinde sıralanmıştır. En kaygılı grup turizm-otelcilik meslek lisesi 
iken, en düşük kaygı imam hatip lisesi grubudur.

Karakaş (2013, ss.135-157)’ın 2013’te yayınladığı araştırma, Sakarya ilinde 143 
lise öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmada, öğrencilerin paylaşma 
tutumlarının sınav kaygısı ve gelecek kaygısı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmadan 
konumuzla ilgili olarak elde edilen sonuca göre, öğrencilerin lise türüne göre gelecek 
kaygıları karşılaştırıldığında, istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar elde edilmemiştir.

Araştırmalardan farklı sonuçlar elde edilse de, gelecek kaygısının lise türlerine 
göre farklılaştığını ortaya koyun sonuçlar da elde edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları da 
lise türlerine göre farklılığın olduğu yönündedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, okul 
türünün akademik ve mesleki gelecek kaygısı üzerindeki etkisi ile ilgili genel sonuca 
ve alt maddeler düzeyindeki sonuçlara bakıldığında, en yoğun kaygı çok programlı 
liselerde öğrenim gören öğrencilerde görülmektedir. Bunu takiben, genel lisede 
öğrenim gören öğrencilerin kaygıları da dikkate değerdir. Genel liselerin ardından 
ise meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler gelmektedir. Özel liseler ve Anadolu 
liselerinde öğrenim görenlerin kaygı düzeyleri ise diğer liselere göre daha azdır.

Öğrenim görülen okul türünün kaygıyı etkilemesi büyük ölçüde, kendini 
üniversiteye hazır hissetmekle ilgili olabilir. Öğrenciler, öğrenim gördükleri liseye 
göre kendilerini üniversite sınavına ya daha hazır hissetmekte ya da yeterince 
hazırlanamamış hissedebilmektedirler. Buna göre, çok programlı liseye devam 
eden öğrenciler muhtemelen kendilerini diğer lise öğrencilerine göre daha az hazır 
hissetmektedir. Bu da onların kaygı düzeylerini daha artırmış olabilir. Kendilerini en 
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hazır hisseden ve dolayısıyla kaygısı en az olan öğrenciler de Anadolu liselerine devam 
edenler görünmektedir.

 Araştırmanın beşinci alt problemi, akademik ve mesleki gelecek kaygı 
düzeylerinin ailenin aylık ortalama gelir düzeyine göre farklılaşma durumu ile ilgilidir.

 Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

-  Genel akademik ve mesleki gelecek kaygısı ve kaygının alt boyutları ile gelir 
düzeyi arasında ters yönlü ilişki vardır.

-  Kaygı boyutlarıyla ilgili genel olarak, 1000 TL kırılma noktası oluşturmaktadır. 
1000 TL altında gelir düzeyi kaygıyı artırmakta, üstündeki gelir düzeyi ise azaltmaktadır.

 Özmen ve arkadaşlarının (2008, ss.8-15) yaptığı çalışmada, kentsel kesimde 
yaşayan ergen öğrencilerin gelecekten umutlu olduklarını, fakat umutsuz olanların 
oranının da az olmadığı, ayrıca sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin çocuklarının 
daha umutsuz oldukları saptanmıştır.

 Sosyo-ekonomik yeterlilikler sadece lise öğrencilerinin değil, üniversite 
öğrencilerinin de geleceğe dair güven duygularını etkilemektedir. Mütevellioğlu, 
Zanbak ve Mert’in (2010, ss.207-229) 2009’da yaptığı araştırmada, üniversiteye devam 
eden öğrencilerin işsizlik ve gelecek kaygıları saptanmaya çalışılmıştır. Bulgulara göre, 
gençlerin geleceklerine dair duydukları kaygı ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre 
farklılaşmaktadır. Ailesinin aylık geliri 1000 TL. altında olan öğrencilerin iş bulma 
umutları daha düşük görünmektedir. Bir başka ifadeyle, en umutsuz olan gençler, 
ailesinin gelir düzeyi düşük olanlardır.

 Ailenin aylık gelir düzeyinin öğrencilerin kaygı düzeylerine etkisi ile ilgili elde 
edilen bulgular özetlendiğinde, genel kaygı durumu ve alt maddelerde ifade edilen 
kaygı düzeylerinin gelir düzeyi azaldıkça arttığı söylenebilir. Bir başka ifadeyle, gelir 
durumu düştükçe, öğrencilerin akademik ve mesleki gelecek kaygısı artmaktadır. Bu 
sonuç, genel anlamda beklentilere uygun görünmektedir. 

 Ailenin gelir düzeyinin kaygı ile ters yönlü ilişkisi beklenen bir sonuç olarak 
düşünülebilir. İyi bir gelir ve bu gelirin sunduğu imkanlar kişilerin kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlar. Bu nedenle ailesinin gelir durumu öğrencilerin sınava hazırlanma 
ve geleceklerine dair duydukları güvene de dayanak oluşturabilir. Kendini güvende 
hisseden öğrencilerin kaygı düzeylerinin düşük olması ya da kendini yeterince güvende 
hissetmeyenlerin kaygı düzeylerinin yüksek olması da bundan kaynaklanabilir. Kaldı 

Oktay Aydın ve Nevin Çiftel



163

ki, 1000 TL. ve altında aylık geliri olanların kendilerini güvende hissetmemeleri de son 
derece doğaldır.

Öneriler

Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik ve mesleki 
gelecek kaygı durumları ile ilgili elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, aşağıdaki 
önerilerin sorunun çözümüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir:

1.  Okullarda rehberlik hizmetleri kapsamında, öğrencilere yönelik yapılan 
üniversiteleri tanıma, meslekleri tanıma ve kendini tanıma çalışmalarının daha nitelikli 
ve sistematik hale getirilmesi, ayrıca bu çalışmaların zamana yayılması, etkililiğinin 
artmasına katkı sağlayabilecektir.

2.  Her beş öğrenciden birinin belirgin bir kaygı yaşıyor olması dikkate 
alındığında, okul rehberlik hizmetleri kapsamında yapılan kaygıyı azaltıcı ve kontrol 
etmeyi sağlayıcı çalışmaların önemi daha da artmaktadır. Ancak bu çalışmaların, 
genellikle ikinci dönemde ve senenin sonuna doğru yapıldığı durumlarda yeterince 
etkili sonuçlar alınması zorlaşmaktadır. Bu nedenle, kaygıya yönelik yapılacak 
rehberlik çalışmalarının sene başından itibaren ve periyodik olarak planlanması daha 
doğru olacaktır. Özellikle sene başından itibaren öğrencilerin genel ve durumluk kaygı 
düzeyleri testlerle saptanmalı ve periyodik olarak takibi yapılmalıdır. Böylece kaygı 
ile başetme becerilerinin kazandırılması ve içselleşmiş davranışlara dönüşmüş olması 
mümkün olabilecektir.

3.  Kaygıya yönelik çalışmaların etkili olabilmesi için, öğrencilere yönelik 
çalışmaların yanında, öğretmenlere ve anne-babalara yönelik bilgilendirici çalışmaların 
da yapılması gerekmektedir. Özellikle, kaygı düzeyi yüksek bir öğrenciye/çocuğa nasıl 
yaklaşılması gerektiği konusunda yapılacak çalışmalar, öğrencilere yönelik yapılacak 
çalışmaların da etkililiğini artıracaktır.

4.  Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, özellikle kızların, 12. sınıfların ve gelir 
düzeyi düşük olanların diğer gruplara göre daha yüksek risk taşıdığını göstermektedir. 
Okul rehberlik hizmetleri kapsamında, kaygı düzeyleri açısından risk gruplarının sene 
başında saptanarak, yapılacak çalışmaların risk grupları üzerine yoğunlaştırılması 
hızlı ve etkili sonuçlar almaya katkı sağlayabilecektir. 

5.  Elde edilen bulgular, özellikle çok programlı lisede öğrenim gören öğrencilerin, 
diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere göre, bir çok kaygı boyutunda daha belirgin 
sorun yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Bu nedenle, çok programlı liselerde yaşanan 
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sorunların daha kapsamlı araştırılması ve bu kaygının alt yapısında başka nedenler 
olup olmadığının ortaya konması yararlı olabilecektir. Ayrıca, bu liselerde görev 
yapan yönetici, öğretmen ve rehber uzmanların, konuyla ilgili ortak hareket ederek, 
sorunu çözebilecek rehberlik projeleri geliştirmeleri önemli görünmektedir.Sorunun 
çözümünde ailelerin de desteğinin alınmasıve bilgilendirici eğitim ve seminer 
çalışmalarının yapılması da gözardı edilmemesi gereken bir husustur.

Liseye devam eden öğrencilerin, geleceklerine dair ciddi kararları, kaygı 
düzeylerinin en yüksek olabileceği bir süreçte vereceği düşünülürse, okul rehberlik 
birimlerinin önemi bir kez daha çok iyi anlaşılacaktır. Okullarda görev yapan psikolojik 
danışmanlara büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu süreç iyi yönetilmediği takdirde 
öğrencilerin ruh sağlığı açısından ciddi riskler ortaya çıkması muhtemeldir.

Bu nedenle, okullarda önleyici, gelişimsel rehberliği temel alan ruh sağlığı 
programlarınaihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca okul psikolojik danışmanlarının 
görülebilecek ruhsağlığısorunlarıyla ilgili olarak temel bilgilere sahip olmaları ve son 
derece donanımlı olmaları gerekmektedir (Arıcıoğlu, 2008, ss.76-83).

Sonuç olarak, öğrencilerin tüm yaşamlarını etkileyecek bir süreçte, okullardaki 
tüm yönetici, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar sorumluluklarının bilinciyle 
ortak bir anlayışa dayalı işbirliği yaparak etkin şekilde riskleri ortadan kaldırmalı ve 
öğrencilerin “gerçekçi kararlar verebilmeleri” için en sağlıklı ortamı sağlamalıdırlar.
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Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Aile Katılım 
Çalışmalarına Katılan ve Katılmayan Ailelerin 

Çocuklarının Sosyal Beceriler Açısından Karşılaştırılması 

Fatma Yaşar Ekici1

Abstract: In this research, comparing children that their families involve in the 
family involvement activities implemented in preschool institutions with the children 
that their families do not involve in these activities in terms of the social skills was 
aimed. The research was conducted in the “tarama” model. The sample consisted of 
5-6-year age-group 400 children going to 7 public and 5 private preschool institutions 
(totally 12 preschool institutions) in Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Güngören ve Eyüp 
districts of Istanbul that are selected by the random sampling model. The tool that are 
used for data collection was  “Social Skills Scale” that is a part of  the Preschool and 
Kindergarten Behaviours Scales (PKBS-2). It is developed by Merrell. Adaptation to 
Turkish and validity-reliability studies are made by Özbey. Turkish form of the “Social 
Skills Scale” consists of 3 sub-dimensions: Social Cooperation, Social Interaction and 
Social Independence-Social Acceptance.In the analysis of the data, SPSS package 
program was applied. At the end of the research it is found that there is a significant 
difference between social skills of the children that their families involve and do not 
involve in the family involvement activities implemented in preschool institutions. 
According to that, general social skills, social cooperation, social interaction and social 
independence-social acceptance skills of the children that their families involve in the 
family involvement activities are higher than the children that their families do not 
involve. 

Keywords: Preschool education, family involvement activities, social skills

Özet: Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına 
katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceriler açısından karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 
İstanbul İli Avrupa Yakası’ndaki Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Güngören ve Eyüp 
ilçelerinden rastlantısal örnekleme modeliyle seçilmiş 7 devlet ve 5 özel olmak üzere 
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toplam 12 okulöncesi eğitim kurumunda eğitim görmekte olan 5-6 yaş grubu 400 
çocuktan oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Anaokulu ve Anasınıfı 
Davranış Ölçeği (PKBS–2)”nin “Sosyal Beceri Ölçeği” kısmı kullanılmıştır. ölçek, Merrell 
tarafından geliştirilmiş ve türkçeye uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Özbey 
tarafından yapılmıştır.  “Sosyal Beceri Ölçeği”nin Türkçe formu, Sosyal İşbirliği, Sosyal 
Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık-Sosyal Kabul olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. 
Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul 
öncesi eğitim kurumundaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerinin 
çocuklarının sosyal becerileri arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Buna göre; 
okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin 
çocuklarının genel sosyal becerilerinin, sosyal işbirliği, sosyal bağımsızlık-sosyal kabul 
ve sosyal etkileşim becerilerinin katılmayan ailelerin çocuklarına oranla daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, aile katılım çalışmaları, sosyal beceri.
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Giriş 

Erken çocukluk yılları, çocuğun gelişiminin en hızlı ve en kritik yıllarıdır. Bu 
yıllarda kazanılan davranışların büyük bir kısmı yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, 
tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirir. Bu açıdan, okul öncesi 
dönemdeki eğitim, çocuğun ilerideki yaşamını etkileyecek önemli bir süreçtir. 

Okulöncesi eğitimin temel amacı çocuğun ilkokula başlamadan önce bedensel, 
zihinsel, duygusal ve sosyal yönden bir bütün olarak gelişmesi için uygun bir ortamda 
uygun bir eğitimin verilerek çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak ve çocukların 
ilköğretime uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır. 

Oğuzkan ve Oral’a göre (2003), okul öncesi eğitim çocuğun sağlıklı bir sosyalleşme 
süreci içinde gelişmesine olanak tanır. Çocuğu kendi yaşıtları ile bir araya getirerek, 
gruplaşma ve grup içi etkileşim fırsatları yaratır. Çocuk, grup oyunları yoluyla kendini 
tanır, haklarını savunurken, başkalarının hak ve özgürlüklerini de kabul eder.

Oktay’a göre (2007), okul öncesi eğitim kurumunun çocuk için yararlı, güvenli, 
ihtiyaçlarına cevap verebilen; hareket, oyun, sosyal etkileşim, müzik ve sanatla birlikte 
olma imkanı sağlayan bir yer olması çok önemlidir. Böyle bir ortamda en önemli kişi de 
kuşkusuz öğretmendir. Öğretmen, çocuğun anneden sonra gün boyu birlikte olduğu, 
ihtiyaçları için başvurduğu bir yetişkindir. Öğretmenin aileyi yakından tanıması, 
çocuğu daha yakından tanıyabilmesinde önemli bir faktördür. Ailedeki disiplin 
anlayışı, aile üyeleri arasındaki ilişkiler, anne babanın çocuğa karşı tutumlarının 
öğretmen tarafından bilinmesi, onun öğrencide gözlediği çeşitli davranışları anlayıp 
değerlendirmesine ve öğrenciyi daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Okul aile işbirliği, öğretmenin aileyi yakından tanımasına yardım ettiği gibi, 
ailenin de okulu daha iyi tanımasına yardımcı olur. Demokratik hayat görüşünün 
ve yönetim şeklinin benimsendiği toplumlarda velinin okulun işleyişini, okulda 
uygulanan programı öğrenmek istemeleri en doğal hakları olduğu gibi vatandaşlık 
görevidir. Böylece aile, çocuğun hangi şartlarda eğitim öğretim gördüğünü yakından 
öğrenme fırsatı bulabilecek, çocuğunun daha iyi eğitim alması için işbirliği yapma 
şansı yakalayabilecek, bir sorun gördüğünde yöneticilere gerekli uyarıları yapabilecek, 
okulda yapılması gereken düzenlemelere kendi imkanları ölçüsünde katılabilecektir. 
Okulun devletçe sağlanamayan ve kendi imkanlarıyla gerçekleştiremediği bazı 
eksiklikleri veya etkinlikleri ailenin işbirliği ile sağlaması mümkün olabilir.
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Okul öncesi eğitim ve aile, günümüzde birlikte düşünülmektedir. Ailelerin okul 
öncesi eğitim çağındaki çocuklarının eğitimiyle ilgilenmeleri, eğitimlerine katkıda 
bulunmaları, bir diğer ifadeyle ailenin eğitime katılımı, artık sadece çocuğun gelişimine 
bir katkı olarak değil, ailenin gelişimine de katkı olarak anlaşılmaktadır (Ural, 2007, 
s.373-374). Burada aile katılımı kavramını tanımlamak yerinde olacaktır. 

Aile katılımı en genel olarak ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için 
kullandıkları kaynaklara yaptıkları yatırım olarak tanımlanabilir (Carlisle ve diğerleri, 
2005, s.155). 

Gürşimşek’e (2002, s.30) göre, aile katılımı anlayışının temel felsefesi aile 
yaşamını güçlendirmek yoluyla çocuğun gelişimine katkıda bulunmaktır. Aile 
katılımı okul ve aile arasında kurulan sistematik bir bağdır. Bu bağ okul-aile birliğini 
güçlendirmeyi, çocukların okul öğrenmelerini pekiştirmelerini, ailelerin eğitim-
öğretim konusunda bilgilenmesini ve bu konuda duyarlılık düzeylerinin artmasını 
sağlamaktadır. 

Mağden (1993, s.87), aile katılımının amacını, anne babaya eğitim vererek, 
ailenin okul öncesi eğitime destek olmasını sağlamak böylece çocukların en iyi şekilde 
büyüme ve gelişmelerine yardımcı olmak ve daha sonraki dönemlerdeki okul başarısını 
olumsuz yönde etkileyebilecek etkenleri azaltmak olarak belirtmiştir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmaları 4 başlık altında 
gruplandırılabilir:

1.Aile katılım okul yönetimi tarafından düzenlenen aile eğitimi etkinlikleri 
kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları; eğitim toplantıları, konferans, eğitim 
seminerleri, uzman rehberliğinde bireysel görüşme, makale, broşür, el kitabı, dergi, 
afiş, eğitim panosu, web sayfası.

2.Öğretmenler tarafından düzenlenen ailelerle iletişim kurma etkinlikleri 
kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları; geliş-gidiş zamanları, telefon görüşmeleri, 
etkinlik dosyaları, teyp kayıtları, fotoğraflar, duyuru panoları, bülten tahtaları, haber 
mektupları, yazışmalar, toplantılar, okul ziyaretleri, ev ziyaretleri, bireysel görüşme, 
gelişim raporu (portfolyo) ve elektronik posta. 

3.Öğretmen tarafından düzenlenen ailelerin eğitim programına etkin katılımını 
sağlayan etkinlikler kapsamında yapılan aile katılım çalışmaları; ebeveynin 
etkinliklerde öğretmen rolünü üstlenerek eğitimi gerçekleştirmesi, ailenin, evde 
okuldakine benzer bir eğitim olayın gerçekleştirip okulda sunması, ailenin çocuklara 
kahvaltı, yemek ve oyunda rehberlik etmesi, ailenin sınıf dışı etkinliklerde öğretmene 
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yardımcı olması, ailenin dosyalama, dolap düzenlenmesi gibi etkinliklerde öğretmene 
yardımcı olması, ailenin meslekleri ya da özel yetenekleriyle ilgili bir konuda çocuklarla 
birlikte etkinliğe katılması, belirli gün ve haftalarla ilgili çocuklarla birlikte ailelerin de 
katılabileceği etkinlikler düzenlenmesi. 

4.Aileler tarafından düzenlenen aile katılım çalışmaları kapsamında yapılan 
aile katılım çalışmaları; kermesler, piknikler, ev ziyaretleri, sergiler ve aile yemekleri 
şeklindedir.

Okul öncesi eğitimde aile katılımı ile ulaşılmak istenen nokta, eğitimde devamlılığı 
ve bütünlüğü sağlamaktır. Aile ile iletişim kurularak, okulda verilen eğitimin evde, evde 
verilen eğitimin okulda desteklenmesi gerekmektedir. Böylece çocuğun tüm gelişimine 
katkıda bulunularak onun sahip olduğu kapasiteyi maksimum düzeyde kullanabilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca çocuk ve aile açısından ilerleyen dönemde oluşabilecek problem 
durumları için önlem alınarak, eğitimin başarısı arttırılacaktır (Köksal Eğmez,2008, 
s.33).

 Aile katılımının diğer amaçları şunlardır: 

• Çocuğun, ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunmak, 

• Çocuğun tüm gelişim alanlarına katkıda bulunmak, 

• Çocuğun ve ailenin gereksinimlerinin kurumdaki program tarafından 
sağlandığına emin olmak, 

• Çocukta görülen olumlu değişikliklerin devamlı olmasını sağlamak, 

• Aileye, çocuğun yaşamında ne kadar önemli olduğunu kavratmak, 

• Aileye çocuğun ev ortamındaki öğrenecekleri deneyimler hakkında bilgi 
vermek, 

• Eğitimin sürekliliğini sağlamak, 

• Çocuk hakkında aileyle öğretmen arasında karşılıklı bilgi paylaşımını 
sağlamak, 

• Ailelerin diğer ailelerle bir araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden 
yararlanmalarını sağlamak, 

• Ebeveynlik görevlerinde kendilerini cesaretlendirmek, 

• Anne babalara duygusal destek sunmak, 

• Ailelere toplumsal hizmetlerden yararlanmaları konusunda yardımcı olmak 
(Eryorulmaz, 1993, s.91; Oktay, 2004, s.204; Aydoğan, 2010, s.21).
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Tüm bu amaçlara ulaşıldığında aileler hem çocuklarının eğitimlerine katılıp, 
onların gelişimine katkıda bulunacaklar, hem de çocuklarının hayatlarında ne kadar 
önemli bir yere sahip olduklarının farkına varacaklardır (Işık, 2007,s.21).

Aile katılım çalışmaları uygulanıp varılmak istenen amaca ulaşıldığında 
ebeveynler, çocuklar ve öğretmenler bir takım kazanımlara sahip olacaklardır. Bu 
kazanımlar, çocuk, aile, öğretmen ve kurum açısından ele alınabilir. 

Çocuk açısından aile katılımının yararları: 

• Çocuğun mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlanmasını sağlar, 

• Okul hakkında olumlu tutum kazanmasına yardımcı olur ve etkinliklere 
katılımı kolaylaşır, 

• Aileleri eğitimin önemli bir parçası olarak görürler,

• Ebeveynlerin ve eğitimcilerin işbirliği içerisinde olması çocukların ilköğretime 
geçişte yaşayacakları zorlukların azalmasını ve kendilerini güvende hissetmelerini 
sağlar, 

• Öğretmen ve aileler arasında kurulan iletişimle okulun aileler tarafından 
değer verilen bir yer olduğu mesajını alırlar (Eliason ve Jenkins,2003,s.62, Henniger, 
2005,s.175 ). 

Aile açısından aile katılımının yararları: 

• Aileler programın işleyişi hakkında bilgi sahibi olurlar, 

• Çocuğun gelişim sürecini daha anlamalarını sağlar 

• Çocuk yetiştirme yeteneklerine daha çok güvenirler, 

• Zaman ayıramamaktan duyulan suçluluk duygusunu yok etmeyi sağlar, 

• Çocukların eğitiminde kendi rollerinin önemini fark ederler, 

• Kendilerini geliştirme ve değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar (Oktay, 
2004,s.206). 

Öğretmen açısından aile katılımının yararları: 

• Aile bireylerini tanıma fırsatı bulurlar, 

• Eğitim programının çocukların bireysel gelişimlerini destekleyecek nitelikte 
hazırlanmalarını sağlar ve iş tatminini sağlayabilir, 

• Hazırlanan eğitim programının amacına ulaşmasında başarılı olmalarını 
sağlar, 
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• Çocuklara ayıracak daha çok zaman bulmalarını sağlar (Arabacı,2003,s.13) 

Kurum açısından aile katılımının yararları: 

• Eğitimin sürekliliğini sağlayabilme, 

• Eğitimin kalitesini arttırma, 

• Sorumlulukları paylaşma, 

• Amacına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamaktadır (Oktay,2004,s.206). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak olan aile katılım çalışmaları sayesinde 
çocuğun temel yaşam becerilerinden biri olan sosyal becerileri de gelişecektir.  

Sosyal beceri, bireyin diğer insanlarla etkileşimini mümkün kılan ve diğer insanlar 
tarafından, “olumsuz tepkiden kaçınmasına yardımcı olarak olumlu tepki sağlayan” 
sosyal ortamlarda kabul edilebilen öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. (Lin 
1996, s.12). 

Merrell (2003), sosyal becerileri şöyle gruplamıştır: 

• Sosyal İşbirliği Becerisi: Sosyal işbirliği çocukların hem yetişkinlerle hem 
de akranlarıyla uyum içerisinde olmasını gerektiren becerileri içermektedir. Bu 
beceriler sıra bekleme, boş zamanlarını uygun bir şekilde değerlendirme, kurallara 
uyma, paylaşma ve grupla verimli çalışma becerisini gösterebilme gibi becerileri 
kapsamaktadır.

• Sosyal Etkileşim Becerisi: Sosyal etkileşim başka çocukların haklarına saygılı 
olma, yetişkinlerin sorunlarına duyarlı olma, başka çocuklara şefkat gösterme, başka 
çocuklar tarafından oyuna davet edilme, aile ve okulda tartışmalara katılma, yanlış 
davranışlarından dolayı özür dileme gibi becerileri kapsamaktadır.

• Sosyal Bağımsızlık Becerisi: Sosyal bağımsızlık; hem kendi başına oyun 
oynama ve sorun çözme hem de farklı oyun gruplarına katılma ve kabul görme ve 
her türlü sosyal ortamlarda özgüven sahibi olabilme, iletişimi başlatma ve sürdürme, 
okula giderken yakın çevresinden zorluk çıkarmadan ayrılabilme gibi becerileri 
kapsamaktadır (Merrell, 2003, s.3). 

Okul öncesi dönemde sosyal becerilerin gelişimini birçok faktör etkilemektedir. 
Bu faktörlerin başında da aile gelmektedir. Çocuğun kurduğu ilk ilişkiler özellikle 
annesi ve ailenin diğer fertleriyledir. Bu ilk iletişim “çocuğa yaşamındaki en erken veya 
ilk deneyimlerini verir” (Willard ve Hill 1980; Akt: Dardağan, 2000, s.26). Çocuk altı 
haftalık olduktan sonra sosyal olmayan uyarıcılardan çok sosyal işaretlere dönük ayrı 
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bir tercih göstermeye başlar ve doğal  davranışlarının ne sonuçlar verdiğini öğrenince 
bazılarından araç olarak yararlanır. (Erwin, 2000, s.27).  Petit, Dodge ve Brown (1988) 
tarafından yapılan bir araştırmada, aile deneyimleri ile çocuğun akranları tarafından 
kabul edilmesi arasında ilişki bulunmuş ve çocuğun bu dönemdeki deneyimlerini 
sosyal davranışa transfer edebildiği ortaya çıkarılmıştır (Akt: Kamaraj, 2004, s.12).  
Hoffman’a (1975) göre ebeveynin bireysel özeliklerinin yanı sıra çocuğa muamelesi, 
aile içi eğitim tarzı çocuğun sosyal gelişimini etkilemektedir. Örneğin, ebeveynin 
disiplin yönetiminin çocuğun başkalarının duygularını fark etmesi boyutun da ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir (Akt: Dardağan, 2000, s.3). Ayrıca, çocuğun yetiştiği ailenin 
genişliği, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi çocuğun sosyal deneyimlerinin şeklini 
belirlemektedir (Başal, 2004, s.145).

Sosyal becerilere sahip olmamanın ve yetersiz düzeyde sahip olmanın çocuğun 
yaşantısını olumsuz etkileyecek sonuçları bulunmaktadır. Sargent’ in (1991) 
aktardığına göre Gresham, çocukluk döneminde sosyal becerilerde yetersizlikleri 
nedeniyle yaşıtları tarafından kabul edilmeyen bireylerin yetişkinlik döneminde alkol 
kullanımında aşırılık, suç işleme oranında artış, arkadaş edinmede güçlük, boşanma 
ve işsizlik gibi sosyal sorunlar yaşadığını belirtmiştir (Çiftçi ve Sucuoğlu, 2003, s.27). 

Yukarıda belirtilen tüm bilgiler değerlendirildiğinde şu sonuca varılmaktadır: 
Hayatın en hızlı gelişim seyrinin söz konusu olduğu okul öncesi dönemde okul-aile 
işbirliği çerçevesinde yapılan aile katılım çalışmaları, bu çalışmalarda birlikte yer alan 
anne-baba ve öğretmene kazanım sağlayacağı gibi, çocuğun sosyal becerilerini etkileyip 
belirleyecektir. Ebeveynin aile katılım çalışmalarına dahil olmasının çocukla ilgili bu 
alanda olumlu etkiler sağlayacakken, katılmamasının olumsuz sonuçlar doğuracağı 
tahmin edilmektedir. Bu açıdan bilimsel bir değerlendirme yapabilmek için ‘okul 
öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin 
çocuklarının sosyal beceriler açısından karşılaştırılması’ bu araştırmanın problemini 
oluşturmuştur.

Amaç

Araştırmada şu soruya cevap aranmaya çalışılmıştır: “Okul öncesi eğitim 
kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin 
çocuklarının sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı bir fark var mıdır ?
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Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım 
çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının, sosyal beceriler bakımından, katılmayan 
ailelerin çocuklarına göre farkını araştırmak üzere karşılaştırma türü ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var 
olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Tarama modelinin 
bir türü olan ilişkisel tarama modelinde ise; iki ya da daha çok sayıda değişken arasında 
birlikte değişim varlığı ve/veya derecesi belirlenmeye çalışılır. İlişkisel tarama iki 
türlü yapılır. Bunlar, korelasyon yolu ve karşılaştırma yolu ile elde edilen ilişkilerdir 
(Karasar, 1999, s.81). Bu araştırmada karşılaştırma yapılması söz konusu olduğundan 
öncelikle karşılaştırma türü ilişkisel tarama yöntemi kullanmıştır. 

Evren ve Örneklem

Araştırma evrenini, İstanbul ilinin Avrupa yakasındaki 5 ilçesinde (Avcılar, 
Beylikdüzü, Eyüp, Güngören, Bakırköy) yer alan devlet ve özel okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur.

Araştırmanın örneklemi ise aşağıdaki aşamalara uygun olarak belirlenmiştir.

• İstanbul İli Avrupa Yakası’ndaki Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Güngören ve 
Eyüp ilçelerinden rastlantısal örnekleme modeliyle seçilmiş 7 devlet ve 5 özel okul 
öncesi eğitim kurumu olmak üzere toplam 12 okul öncesi eğitim kurumu, 

• Her bir okul öncesi eğitim kurumunda eğitim görmekte olan 5-6 yaş grubu 
400 çocuk seçilmiştir. 
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Tablo 1. Örneklemde Yer Alan Okullar ve Öğrenci Sayıları

Devlet Okulları Öğrenci Sayısı 

MEB Avcılar Ali Karay İ.Ö.O. Anasınıfı   36

MEB Avcılar Şehit Beşir Balcıoğlu İ.Ö.O. Anasınıfı  12

MEB Avcılar Mustafa Kemal Paşa  İ.Ö.O. Anasınıfı  49                 

MEB Avcılar Mehmetçik  İ.Ö.O. Anasınıfı   39

MEB Avcılar Firuzköy  İ.Ö.O. Anasınıfı   22

MEB Avcılar Mehmet Gesoğlu  İ.Ö.O. Anasınıfı  5

MEB Beylikdüzü Pınarkule  İ.Ö.O. Anasınıfı   44

Toplam        207

Özel Okullar  

Özel Eyüp Şiringüller Anaokulu    64

Özel Beylikdüzü Mavi Rüya Anaokulu   18

Özel Bakırköy Aydoğdu Anaokulu    43

Özel Beylikdüzü Gülfidan Anaokulu    39

Özel Güngören Beyaz Ana Anaokulu    29

Toplam        193

GENEL TOPLAM      400

Tablo 1’de görüldüğü gibi, örneklemde 7 devlet anaokulundan 207, 5 özel 
anaokulundan ise 193 olmak üzere toplam 400 öğrenci yer almıştır. 
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Tablo 2. Örneklemde Yer Alan Çocukların Yaş ve Cinsiyete Göre Yüzde 
Frekans Dağılımları

Çocuğun yaşı             f     %

5 Yaş      107 26,8

6 Yaş      293 73,3

Toplam       400 100,0

Çocuğun Cinsiyeti  

Kız       191 47,8

Erkek       209 52,3

Toplam       400 100,0

Tablo 2’de görüldüğü gibi, örneklemde yer alan toplam 400 anaokulu 
öğrencisinin 107’si 5 yaş grubu, 293’ü ise 6 yaş grubudur. Bu öğrencilerin 191’i kız, 
209’u ise erkektir. 

Tablo 3. Örneklemde Yer Alan Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 
Düzenlenen Aile Katılım Çalışmalarına Katılım Durumuna İlişkin Yüzde 

Frekans Dağılımları

Katılım Durumu            f       %

Katılan Aileler     295 73,8

Katılmayan Aileler     105 26,3

Toplam       400 100,0

Tablo 3’te görüldüğü gibi, örneklemde toplam 400 aile yer almakta ve bu 
ailelerin 295’i (%73,8)  okul öncesi eğitim kurumlarında düzenlenen aile katılım 
çalışmalarına katılmakta iken, 105’i (%26,3) bu çalışmalara katılmamaktadır. 

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, 5-6 yaş çocukların sosyal beceri düzeylerini ölçmek amacıyla; 
“Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”nde ( Preschool and Kindergarden Behaviour 
Scale (PKBS–2)) yer alan “Sosyal Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. 

Bu ölçek, okul öncesi dönemde 3–6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem 
davranışlarını ölçmek amacıyla 1994 yılında Kenneth W.Merrell tarafından geliştirilmiş; 
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2003 yılında ölçek tekrar gözden geçirilerek 3–6 yaş arası toplam 3,317 çocuk ile 
norm çalışması yapılmıştır. Ölçekte toplam 76 madde bulunmakta ve maddeler “ 
Hiç, Bazen, Sıklıkla, Nadiren” seçeneklerini içeren Likert tipi dörtlü derecelendirme 
ile ölçülmektedir. Ölçeği uygulama süresi 10–12 dk. arasında değişmektedir. Ölçeğin 
İngilizce formunda iç tutarlılık kat sayısı Sosyal Beceri ve Problem Davranış ölçekleri 
için .90 ve .97 ; her iki ölçeğin alt boyutlarında ise .81 ve .95 dir. PKBS–2, öğretmenler, 
yardımcı öğretmenler, aileler, sosyal hizmet uzmanları tarafından rahatlıkla 
kullanılabilmektedir (Özbey, 2009, s.99). 

PKBS–2, “Sosyal Beceri” ve “Problem Davranış Ölçeği” olmak üzere birbirinden 
bağımsız iki ölçekten oluşmaktadır (Özbey, 2009, s.99).  Bu araştırmada çocukların 
sosyal becerilerinin karşılaştırılması söz konusu olduğundan ölçeğin “Sosyal Beceri 
Ölçeği” kısmı kullanılmıştır. 

-Sosyal Beceri Ölçeği (Social Skills Scale):  Sosyal Beceri Ölçeği, “ Sosyal İşbirliği, 
Sosyal Etkileşim ve Sosyal Bağımsızlık” olmak üzere üç alt kategoriden oluşmaktadır. 
Sosyal Beceri Ölçeği’nde toplam 34 madde bulunmaktadır. Ölçekten alınan puanın 
yüksek olması sosyal beceriler açısından olumlu olarak değerlendirilmektedir.

a. Sosyal işbirliği (Social Cooperation): Sosyal işbirliği alt ölçeğinde 12 madde 
bulunmaktadır. Maddeler çocuğun yetişkinin yönergelerini takip etme, işbirliği, 
akranlarıyla uyum ve kendini kontrol etme becerilerini içermektedir.

b. Sosyal Etkileşim (Social Interaction): Sosyal Etkileşim alt ölçeğinde 11 
madde bulunmaktadır. Maddeler çocuğun akranları tarafından kabul edilme ve akran 
ilişkilerini sürdürme becerileri ölçmektedir. Sosyal Etkileşim alt ölçeğindeki maddeler 
çoğunlukla çocuğun akranlarıyla etkileşimini kapsamaktadır. Çok az madde yetişkin 
çocuk etkileşimini içermektedir.

c. Sosyal Bağımsızlık (Social Independence): Sosyal Bağımsızlık alt ölçeği 11 
maddeden oluşmaktadır. Maddeler çocuğun akran gruplarının etki alanında sosyal 
bağımsızlık becerisini ölçmektedir. Bu maddelerden bazıları çocuğun bakımını 
üstlenmiş kişilerden ya da ailesinden zorluk çıkarmadan ayrılabilmesi ve kendine 
güven duyarak akranları ile etkileşimde bulunabilmesine yönelik sosyal becerileri 
kapsamaktadır.

Sosyal Beceri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları: 
Sosyal Beceri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 
esnasında yapılan faktör döndürme ve faktör analizi sonucunda orijinal formdan 11 
madde çıkarılmıştır (Özbey, 2009, s.112). Bu haliyle Türkçe form “11 maddeden oluşan 
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Sosyal İşbirliği, 8 maddeden oluşan Sosyal Etkileşim ve 4 maddeden oluşan Sosyal 
Bağımsızlık” olmak üzere toplam 23 maddelik üç faktörden oluşmaktadır. Birinci 
faktör için yapı güvenirliği .96, açıklanan varyans .67; ikinci faktör için yapı güvenirliği 
.91, açıklanan varyans .52; üçüncü faktör için yapı güvenirliği .88, açıklanan varyans 
.64 olarak saptanmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği’nin birinci faktörün Cronbach Alfa değeri 
.92, ikinci faktörün Cronbach Alfa değeri .88, üçüncü faktörün Cronbach Alfa değeri 
.88; Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplam Cronbach Alfa değeri ise .94, olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin yüksek düzeyde olduğu 
söylenebilmektedir.

Bu ölçek, araştırmaya dahil edilen her bir çocuk için, öğretmeni tarafından 
doldurulmuştur. Çocukların ailelerinin okul öncesi eğitim kurumunda düzenlenen aile 
katılım çalışmalarına katılma durumu ise öğretmene sorulmuş ve katılan-katılmayan 
aileler bu şekilde tesbit edilmiştir. 

Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri 5.5.2012–5.6.2012 tarihleri arasında aşağıdaki şekilde 
toplanmıştır:

• Aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin 5-6 yaş çocuklarının 
sosyal becerilerini ölçmek üzere “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”’nin “Sosyal 
Beceri” kısmı, çocukların öğretmenleri tarafından doldurulmuş ve çözümlenmek 
üzere araştırmacı tarafından toplanmıştır. Her bir ailenin aile katılım çalışmalarına 
katılım durumu bizzat öğretmene sorularak kaydedilmiştir. 

Verilerin Çözümlenmesi

Elde edilen araştırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 12.0 paket 
programında uygun istatistiksel işlemler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Okul öncesi 
eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin 
çocuklarının “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”nde ( Preschool and Kindergarden 
Behaviour Scale (PKBS–2)) yer alan “Sosyal Beceri Ölçeği”nden elde edilen sosyal 
beceri puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla Bağımsız 
Grup t Testi kullanılmıştır. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Aile Katılım
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Bulgular

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan 
ve katılmayan ailelerin çocuklarının “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği”nde 
( Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)) yer alan “Sosyal Beceri 
Ölçeği”nden aldıkları puanlar arasında fark olup olmadığına ilişkin bulgular Tablo 4’te 
sunulmuştur. 

Tablo 4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yapılan Aile Katılım Çalışmalarına 
Katılan ve Katılmayan Ailelerin Çocuklarının “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış 
Ölçeği”nde (Preschool And Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)) Yer Alan 
“Sosyal Beceri Ölçeği”nden Aldıkları Puanların Ailelerin Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarında Yapılan Aile Katılım Çalışmalarına Katılma Durumuna Göre 
Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Bağımsız Grup T Testi 
Sonuçları

Tablo 4’te görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım 
çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının Sosyal Beceri Ölçeği’nden 
aldıkları puanların ailelerin okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım 
çalışmalarına katılma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere 
yapılan Bağımsız Grup t Testi sonucunda, Sosyal Beceri Ölçeği genelinde grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(t=2,877; p<.05). Farkın hangi grup lehine olduğunu tespit etmek amacıyla 
ortalamalar incelendiğinde, katılan ailelerin çocuklarının aritmetik ortalamasının ( 
=60,52) katılmayan ailelerin çocuklarının aritmetik ortalamasından ( =56,80) daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu farklılık katılan ailelerin çocukları lehine 
gerçekleşmiştir. Yani, ölçek geneline göre, okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan 
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aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının sosyal becerileri, katılmayan 
ailelerin çocuklarına oranla daha yüksektir. 

Sosyal İşbirliği alt boyutunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2,941; p<.05). Farkın hangi grup 
lehine olduğunu tespit etmek amacıyla ortalamalar incelendiğinde, katılan ailelerin 
çocuklarının aritmetik ortalamasının ( =30,04) katılmayan ailelerin çocuklarının 
aritmetik ortalamasından ( =28,37) daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farklılık katılan ailelerin çocukları lehine gerçekleşmiştir. Yani, okul öncesi eğitim 
kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının sosyal 
işbirliği becerileri, katılmayan ailelerin çocuklarına oranla daha yüksektir. 

Sosyal Bağımsızlık ve Kabul alt boyutunda grupların aritmetik ortalamaları 
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2,941; p<.05). Farkın 
hangi grup lehine olduğunu tespit etmek amacıyla ortalamalar incelendiğinde, 
katılan ailelerin çocuklarının aritmetik ortalamasının ( =20,18) katılmayan ailelerin 
çocuklarının aritmetik ortalamasından ( =18,74) daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Söz konusu farklılık katılan ailelerin çocukları lehine gerçekleşmiştir. Yani, okul öncesi 
eğitim kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının 
sosyal bağımsızlık ve kabul becerileri, katılmayan ailelerin çocuklarına oranla daha 
yüksektir. 

Sosyal Etkileşim alt boyutunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t=-2,941; p<.05). Farkın hangi grup 
lehine olduğunu tespit etmek amacıyla ortalamalar incelendiğinde, katılan ailelerin 
çocuklarının aritmetik ortalamasının ( =10,38) katılmayan ailelerin çocuklarının 
aritmetik ortalamasından ( =9,66) daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu 
farklılık katılan ailelerin çocukları lehine gerçekleşmiştir. Yani, okul öncesi eğitim 
kurumlarında yapılan aile katılım çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının sosyal 
etkileşim becerileri, katılmayan ailelerin çocuklarına oranla daha yüksektir. 

Sonuç, Yorum ve Öneriler

Araştırma sonucunda, okul öncesi eğitim kurumundaki aile katılım çalışmalarına 
katılan ve katılmayan ailelerinin çocuklarının sosyal becerileri arasında anlamlı bir 
fark tesbit edilmiştir. Buna göre; okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan aile katılım 
çalışmalarına katılan ailelerin çocuklarının genel sosyal becerilerinin, sosyal işbirliği, 
sosyal bağımsızlık-sosyal kabul ve sosyal etkileşim becerilerinin katılmayan ailelerin 
çocuklarına oranla daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
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Bu durum, aile katılım çalışmaları vesilesi ile ailelerin çocuklarını daha yakından 
tanıma fırsatı buldukları ve çocuklarıyla kurdukları sosyal ilişkide olumlu birer model 
olma çabasını daha çok gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir. Bunun yanında, ailelerin 
aile katılım çalışmalarına katıldıklarında çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebilmeyi 
öğrenirken, aynı zamanda, paylaşma konusunda duyarlılık kazandıkları şeklinde de 
yorumlanabilir. Aile katılım çalışmalarına katılan ebeveynlerin, çocuklarıyla kurdukları 
ilişkide daha özgüvenli hareket ettikleri ve duygusal yönden kendini güçlü hissetmeye 
başladıkları da düşünülebilir. Aslanargun (2007), anne ve babanın duygusal yönden 
kendini güçlü hissetmesinin çocuğa da yansıdığını ve çocuk için olumlu model olduğunu 
ifade etmektedir. Bu sayede çocuğun da sosyal becerilerinin artması mümkün olabilir. 

Son yıllarda çocukların sosyal becerilerinin gelişimi üzerine yapılan 
araştırmalarda dikkat çekici bir artış görülmektedir. Bunun bir nedeni ise; ailede ve 
okulda sosyal gelişimi yeterince desteklenmemiş çocukların ilerleyen yaşlarda ve 
ilkokul yıllarında sergiledikleri problem davranışlarının artmış olmasıdır. Çocuğun 
çok yönlü eğitim öğretimini ve bu eğitim öğretimin sürekliliğini sağlamak için çocuğun 
evde aldığı eğitimle okulda aldığı eğitimin uyumunu sağlayıcı ve destekleyici önlemler 
alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin başında, okul öncesi eğitim kurumlarının, 
ebeveynlere yönelik aile katılım etkinlikleri düzenleyerek ailenin okul öncesi eğitimine 
destek olabilmesinin sağlanması gelmektedir. Aile katılım çalışmaları, çocukların en iyi 
şekilde büyüme ve gelişmelerine destek olunması hem de daha sonraki dönemlerde 
çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi açısından ve problemli değil prososyal 
davranışlar geliştirmesi açısından fevkalade önem taşımaktadır. 

Bu çerçevede uygulayıcı ve araştırmacılara yönelik olarak aşağıdaki öneriler 
sunulmuştur.

Uygulayıcılara Yönelik Öneriler

• Hızla değişen ve gelişen dünyada bilginin gelişim ve değişimi de hızlı olmaktadır. 
Dolayısıyla, mesleki eğitimde edinilen bilgiler sürekli güncelleştirilmelidir. Bilgilerin 
sürekli güncel kalabilmesi ve yeni bilgilerin okul öncesi öğretmenlerine aktarılabilmesi 
için aile katılım çalışmaları ve çocuklarda sosyal becerilerin geliştirilmesi konusunda 
hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. 

• Hemen her okul öncesi eğitim kurumunda aile katılımına yönelik çalışmalara 
rastlanmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar sonrasında çalışmanın yeterliliği ve 
verimliliğine yönelik değerlendirme yapılmamaktadır. Katılım çalışmaları sonrasında 
yönetici ve öğretmenler bir araya gelip değerlendirme yapabilirler ya da etkinlik 
sonrası, velilere yapılan etkinlikle ilgili değerlendirme formu doldurtularak etkinlik 
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hakkında yorum ve fikirleri alınabilir. Bu sayede, daha sonraki aile katılım çalışmaları 
düzenlenirken bir öncekinden daha nitelikli etkinlikler düzenlenebilir, bu da ailelerin 
katılım oranlarını artırabilir.

• Okul öncesi öğretmenlerinin, çalıştıkları koşullar ve sınıflarındaki çocuk 
sayısı göz önünde bulundurulduğunda, görülmektedir ki, öğretmenlerin sınıfta 
desteğe ihtiyaçları olabilmektedir. Özellikle aile katılım çalışmalarında okul rehber 
öğretmenlerinin desteğinin sağlanması, çalışmanın etkinliğini ve verimliliğini 
artırabilir ve bu sayede rehber öğretmenlerin, çocukların sosyal becerileri konusunda 
öğretmeni ve aileyi doğru yönlendirmeleri sağlanabilir. Bu durumda, ailenin katılım 
çalışmalarına ilgi ve katılımı da artırılabilir.

• Öğretmenler, aile katılımı ve çocuklarda sosyal beceri gelişimi konusunda 
teorik bir eğitim almış olsalar da, özellikle mesleğe başladıkları ilk yıllarında 
uygulamaya dönük rehberliğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılayabilmek 
için, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, aile katılımı ve çocuklarda sosyal beceri 
gelişimi konusunda uygulamaya dönük paket program, CD ve benzeri hazırlanabilir ve 
öğretmenlere dağıtılabilir.

Araştırmacılara Yönelik Öneriler:

• Aile katılım çalışmaları kapsamında ailelere yönelik çocuklarda sosyal 
becerilerin geliştirilmesine ilişkin eğitim programı hazırlanarak uygulanabilir. 

• Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam etmekte olan çocuklar ve 
aileleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmadaki bulgular doğrultusunda daha 
üst eğitim düzeylerine yönelik aile katılım çalışmaları ve öğrencilerin sosyal becerileri 
üzerindeki etkileri hakkında yeni araştırmalar yapılabilir.

• Bu araştırmada, aile katılımının çocukların sosyal becerileri üzerindeki 
etkileri ele alınmıştır. Bu araştırmada ortaya çıkan bulgulardan yola çıkılarak, okul 
öncesi dönemde aile katılım çalışmalarının, çocuğun diğer gelişim alanlarına etkisi 
hakkında yeni araştırmalar yapılabilir.

• Aile katılımına yönelik çalışmalar tek tek ele alınarak, her birinin çocuğun 
sosyal becerileri üzerinde ne derece etkili olduğu ile ilgili araştırmalar yapılabilir. 

• Bu araştırmada, çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla 
Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (PKBS-2)’nde yer alan “Sosyal Beceri Ölçeği” 
kullanılmıştır. Çocukların sosyal beceri düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş 
pek çok ölçek mevcuttur. Konuyla ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalarda farklı 
ölçekler kullanılabilir ve elde edilecek olan bulgular birbirleriyle karşılaştırılabilir. 
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• Çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla okul öncesi 
öğretmenleri tarafından uygulanabilecek nitelikte aile katılımlı sosyal beceri eğitimi 
programları geliştirilebilir. 
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Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori 
(Temellendirilmiş Kuram)

M. Zeki Ilgar1 ve Semra Coşgun Ilgar2

 
Abstract: Scientific research approaches can be classified into two groups as po-

sitivist and hermeneutic paradigms. First is based on quantitative research traditions 
whereas the second is based on qualitative research traditions. In recent years, there is 
a growing trend to use mixed methodology which combines quantitative and qualitative 
research designs simultaneously. The mixed method has been accepted by some researc-
hers in scientific research as the third research paradigm. When up-to-date literature on 
research methods is studied, an increasing presence of qualitative research and mixed 
method research are visible as opposed to the quantitative research prevalence of before. 
Qualitative research as a research approach makes use of various distinctive research de-
signs such as phenomenology (lived experience), ethnography (cultural analysis), action 
research, case study, and the grounded theory in order to explain social events and phe-
nomena. This study is carried out to examine grounded theory research design as a qu-
alitative research design. The study aimed primarily to provide a conceptual framework 
with a general introduction of the qualitative research methods. Then, grounded theory 
research design which is the main topic of the study will be studied both as a qualitative 
research method and data-analysis method  in two dimensions. 

Keywords: qualitative research, grounded theory, theory-based analysis, theory 
building, disciplinary approach. 

Özet: Bilimsel araştırma yaklaşımları nicel geleneği esas alan pozitivist paradigma, 
nitel araştırmaların temellendirildiği yorumsamacı paradigma olmak üzere iki temel bo-
yutta sınıflandırılmaktadır. Son yıllarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada 
kullanıldığı karma yöntem araştırmalarına yönelik artan bir eğilimin olduğu görülmek-
tedir ve karma yöntem bazı araştırmacılar tarafından bilimsel araştırmalarda üçüncü pa-
radigma olarak kabul edilmektedir.  Bugün araştırma yöntemlerine ilişkin alan yazın in-
celendiğinde nicel araştırma yöntemlerine karşılık nitel araştırma yöntemleri ile karma 
yöntem araştırmalarının daha fazla yaygınlaştığı görülmektedir. Nitel araştırma, sosyal 
olay ve olguları açıklamaya çalışırken fenomenoloji (olgu bilim), etnografya (kültür ana-
lizi), eylem araştırmaları, durum çalışması (örnek olay incelemesi) ve gömülü teori ol-
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mak üzere kendine özgü farklı araştırma desenlerini kullanan bir araştırma yaklaşımıdır. 
Bu çalışma, nitel araştırma desenlerinden olan gömülü teori araştırma deseni incelemek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada öncelikli olarak nitel araştırma yöntemlerine 
genel bir giriş yapılarak kavramsal çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Daha sonra çalış-
manın ana konusu olan nitel araştırma deseni gömülü teori, gerek bir araştırma yöntemi 
gerekse veri analiz yöntemi şeklindeki iki temel boyutuyla ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nitel araştırma, gömülü teori, temellendirilmiş kuram analizi, 
kuram oluşturma, alansal yaklaşım.
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Nitel Araştırma Yöntemlerine Genel Bakış
Nitel araştırma bir sosyal olayı doğal ortamı ve doğal oluşumu içinde tas-

vir eden bir araştırma türüdür. Deneysel nicel araştırmalar gibi olayın değişken-
leriyle oynamaz. Bir durumu ilişki bağlantıları içinde anlamaya çalışır. Bir olayı 
etkileyen değişkenleri kendisi ortaya çıkarır. Araştırma sonunda kavram ve teori-
ler oluşturur.  Nitel araştırmalarda veriler gözlem, mülakat ve anket yoluyla top-
lanır. Zaman alıcı olması dolayısıyla küçük örneklemler üzerinde çalışılır. İnsan 
ve grup davranışlarının “niçin” ini anlamaya yöneliktir. Nitel araştırma kişilerin 
kanaatleri, tecrübeleri, algıları ve duyguları gibi subjektif verilerle meşgul olur ve 
yorumlamacı paradigmayı esas alır.  

Nitel araştırmanın çeşitli disiplinlere dayanan güçlü kuramsal temelleri 
vardır. Bunlar: Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji (hümanistik psikoloji, sosyal psi-
koloji, çevre psikolojisi) Felsefe, Dilbilim, Disiplinler arası anlayış (ön plandadır) 
şeklinde sıralanabilir.

Nitel araştırmalar dünyanın sosyal yönü ile ilgilenir ve şu sorulara yanıt 
arar: 

•	 İnsanlar niçin böyle davranır? 
•	 Kanaatler ve vaziyet alışlar nasıl oluşur? 
•	 İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir? 
•	 Kültürler niçin ve nasıl gelişir? 
•	 Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir?
 Nitel Araştırmanın Temel Özellikleri  
Nitel araştırma bir şemsiye kavramdır. Nicel yöntemler sınırlayıcıdır. Nitel 

yöntemler insan doğasına daha uygundur. Birey-çevre etkileşimine önem verilir. 
Esneklik ve açık görüşlülük gereklidir. Doğal ortama duyarlılık (manipüle edi-
len ortamlarda insan davranışları doğal değildir, gerçeği yansıtmaz). Katılımcılık, 
bütünsellik (yöntem, davranış değişimi, ortam, sonuçlar), algılar (test ya da an-
ket doldurma beklenmez), öznellik, esneklik, tümevarımcı analiz temel özellikler 
arasında sıralanmaktadır. Analizlerin temelini görüşmelerde elde edilen betim-
sel veriler oluşturur. Nitel verilere ulaşılır. Temel yöntem sözlü iletişim (görüş-
me) dir. En çok kullanılan nitel araştırma yöntemi görüşme, gözlem ve yazılı do-
küman incelemesidir, Empati ve etkili iletişim önemlidir. Araştırmacı örnekleme 
yakındır ve aynı ortamı da paylaşabilir. Nitel araştırmada, çevre, süreç ve algılarla 
ilgili üç tür veri toplanır. Araştırılan konu ilgili bireylerin (örneklemin) bakış açı-
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larından görülür. Modelleme-kuram oluşturma, tümevarım izlenir. Araştırmacı 
çoğu kez bir veri toplama aracı işlevi görür. Gerçeklik insandan bağımsız değildir. 
Genelleme temel bir amaç olarak görülmez.

Araştırmaya katılan birey sayısı az elde edilen veriler çok ve ayrıntılıdır. 
Analiz uzun zaman alır. Rapor da uzundur. Geçerlik ve güvenirliği artırmak için 
birden fazla yöntem bir arada kullanılır ve buna yöntem çeşitlemesi adı verilir. 
Sosyal olayların doğası genellemeyi engeller. Nitel araştırma, nicel kadar açık 
seçik değildir. Nicel araştırmalar daha açıktır ve kısa sürer. Ancak; eğilim nitel 
ve karma yönteme doğrudur. Analitik genelleme benimsenir. Analitik genelleme 
de araştırmacı bir evrene değil bir kurama genelleme yapmaktadır. Araştırma-
cı verilerden yola çıkarak kuram oluşturma çabası içindedir. Kuram oluşturma, 
verilerden yola çıkarak araştırılan konuya açıklama, yorumlama ve anlam ka-
zandırma sürecidir. Tümevarımcı analiz hakimdir. Veriler sayılara indirgenemez. 
Bazı sayısal analizler yapılabilir ama nitel araştırmada temel amaç sayılarla so-
nuca ulaşmak değildir. Asıl amaç, araştırılan konu ile ilgili okuyucuya betimsel ve 
gerçekçi bir resim sunmaktır. Amaçlı örnekleme çoğunlukla nitel araştırma ile 
özdeşleşmiştir.

Nitel Araştırma Süreci
Problem, kuramsal/kavramsal çerçeveyi oluşturma, araştırma sorusu/so-

rularının yazılması, araştırma alanının/örnekleminin belirlenmesi, araştırma-
cı rolünün belirlenmesi, veri toplama aracının/stratejilerinin belirlenmesi veri 
toplama (görüşme, gözlem, dokümanlar, odak grup görüşmesi), verilerin analizi, 
bulguların betimlenmesi ve yorumlanması, sonuçların sınırlandırılması ve ana-
litik genellemelere ulaşılması, araştırmanın kuram ve uygulama için doğurduğu 
sonuçlar şeklinde belirli aşamalardan oluşmaktadır. Nitel araştırmanın tüm aşa-
maları doğrusal değil etkileşime dayalı bir süreç içinde gerçekleşmektedir. Bazen 
bir birey bir araştırmanın örneklemini oluşturabilir. Seçkisiz (random) örnekle-
me birçok nitel araştırmada kullanılmaz.  Kuramsal çerçeve, konunun sistemli, 
yapılabilir ve esnek olması, tutarlı ve anlamlı bir doküman haline getirme şeklin-
deki üç konuya dikkat edilmelidir. İnandırıcılık, geçerlik ve güvenirlik önemlidir.

Nitel araştırmalarda yaygın veri toplama yöntemleri görüşme, odak grup 
görüşmesi, gözlem, doküman incelemesi, mecazlar şeklinde özetlenebilir.

Nitel Araştırma Desenleri  
Araştırma deseni, araştırmanın yaklaşımını belirleyen ve aşamaların tutarlı 

olmasına rehberlik eden stratejidir. Başlıca nitel araştırma desenleri, kültür ana-
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lizi (etnografya),olgu bilim (fenomenoloji), durum (örnek olay) çalışması, eylem 
araştırması, gömülü teori (kuram oluşturma-temellendirilmiş kuram) dir. Başka 
bir araştırma deseni tipi de saha taraması (survey)dır. Ancak bu hem niteliksel 
hem de niceliksel olabilir. 

Etnografi (Kültür Analizi) 

Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları 
betimlenir. Bir toplumun ortaya koyduğu kültürü oluşturan bütün faktörler ince-
lenir. Doğası gereği kültür muğlaktır ve standart veri toplama araçları ile ölçüle-
mez. Gözlenir, yaşanır, hissedilir. Bu nedenle araştırmacının çalıştığı kültürü ve 
bu kültürün birey ya da gruplar üzerindeki etkilerini ayrıntılı ve derinlemesine 
anlayabilmesi için alanda uzun zaman kalması ve yoğun bir veri toplama süreci 
içine girmesi gerekir. Gözlem, görüşme ve mecazlar gibi nitel veri toplama araç-
ları kullanılır.

Olgubilim (Fenomenoloji )

Nitel araştırmaların bir türüdür. Nitel araştırmanın temellerini oluşturan 
bakış açılarındandır. Fenomenler olaylar, durumlar, tecrübeler veya kavramlar 
olabilir. Yaşantılar ve anlamlar temadır. Mesela, okula karşı isteksizliğin öğret-
men tutumları ve öğrencilerin okula mensubiyet algıları ile ilişkileri araştırılıp 
tasvir edilebilir. Bir konuyu aydınlatma, oraya dikkat çekmedir. Veri kaynağı 
olguyu yaşayan birey ya da gruplardır. Güven ve empati önemlidir. Başlıca veri 
toplama aracı görüşmedir. Görüşmeler genelde uzundur. Yoğun etkileşim gerek-
tirir. Görüşmeyi destekleme amaçlı gözlem yapılır. Birey temelli veri analizi söz 
konusudur.

Durum (Örnek Olay) İncelemesi

Örnek olay incelemesi tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine incele-
me demektir. Bazen bir zaman dilimindeki sosyal olaylar da incelenebilir. Örnek 
olay incelemesi tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine inceleme demektir. 
Bazen bir zaman dilimindeki sosyal olaylar da incelenebilir.  

Araştırmacıyı araştırma sürecinin ilk aşamasından son aşamasına götüren 
bir eylem planıdır. Desen araştırma sorularını, verilerini ve sonuçta ulaşılan bul-
guları birbirine bağlayan mantıksal bir kurgudur. Durum birey de olabilir. Durum 
(örnek olay)çalışması desenleri, bütüncül tek durum deseni,iç içe geçmiş tek du-
rum deseni,bütüncül çoklu durum deseni,iç içe geçmiş çoklu durum desenidir.

Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori 
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Eylem Araştırması

Bir okulda çalışan yönetici, öğretmen, eğitim uzmanı veya diğer tür kuru-
luşlarda çalışan mühendis, yönetici, planlamacı, insan kaynakları uzmanı gibi 
bizzat uygulamanın içinde olan bir uygulayıcının doğrudan kendisinin ya da bir 
araştırmacı ile birlikte gerçekleştirdiği ve uygulama sürecine ilişkin sorunların 
ortaya çıkarılması ya da hali hazırda ortaya çıkmış bir sorunu anlama ve çözmeye 
yönelik sistematik veri toplamayı ve analiz etmeyi içeren bir araştırma yakla-
şımıdır. Nicel veri toplama yöntemleri de kullanılmakla birlikte daha çok nitel 
araştırma yaklaşımı kullanılır. Nedeni nitel araştırmanın esnek bir yapıya sahip 
olması ve genelleme amacının ön planda olmamasıdır. Süreç odaklıdır ve sürekli-
lik gösterir. Bireysel ve grup olarak yapılabilir. Araştırma ve uygulama bir arada-
dır. Araştırma ve sonuçları uygulamaya aktarılır. Araştırmacının katılımcı rolü ve 
veri toplama aracı olması durumu bu yaklaşımda kendini tam anlamıyla gösterir. 
Katılma, yansıtma ve geliştirme süreçleri üretken biçimde işe koşulur (Yıldırım 
& Şimşek, 2011,s:39- 80).

    GÖMÜLÜ KURAM

Nitel araştırma desenlerinden bir diğeridir. Gömülü kuram, literatürde te-
mellendirilmiş kuram,  kuram oluşturma ve alt teori gibi değişik şekillerde ifade 
edilmektedir. Gömülü teori hem bir araştırma stratejisi hem de veri çözümleme 
yoludur. İki temel boyutu bulunmaktadır. Bunlar aşağıda açıklanmaktadır.

1.Araştırma Stratejisi Olarak Gömülü Kuram

Tarihçe  

Gömülü kuram yaklaşımı, genellikle sayısal anket ve diğer istatistiksel 
yaklaşımlar yoluyla (bütünleştirici) kuramlardan az sayıda edinilen nicel sayıltı 
testlerine ilişkin aşırı güvene yönelik olarak yerleşmiş olan eğilime karşılık ola-
rak Glaser ve Strauss(1967) tarafından geliştirilmiştir. Gömülü kuram yaklaşımı 
temelini sosyoloji (tıpsal sosyoloji) ve sembolik etkileşim geleneğinden almış-
tır. Gerçekte meydana gelen sosyal bağlamlarla ilgili belirli bir noktadaki etkile-
şimleri ve anlamları çalışmak için uygun bir yaklaşımdır ve bu yüzden özellikle 
psikologlar için çekici bir yaklaşımdır. Aslında gömülü kuram yaklaşımı son yir-
mi yılda çeşitli alanlardaki araştırmacılar arasında artan bir popülerlik kazan-
maktadır. Bugün sosyal bilimlerde nitel araştırmalar için en etkileyici paradigma 
olarak isimlendirilmektedir. Gömülü kuram birbirine zıt gibi görünen gerçeklik 
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(doğrudan veriyi yansıttığını iddia eden) ve yapılandırmacı (doğasında sembolik 
etkileşim yaklaşımı olan) felsefi görüşle ilişkilidir. Bu epistemolojik gerginlikle 
ilgili olarak gömülü kuramı benimseyenler kendilerini veri analizi ve yorumunu 
karşılaştırmaya adamışlardır. Straus ve Corbin (1990,1998),kategorilerin özel-
liklerini ve boyutlarını belirlemek ve öncüleri, bağlamı, müdahale koşullarını ve 
temel kategorilerin sonuçlarını içeren bir koşulsal matriste beliren kuramı orga-
nize etmek için açık kodlama, eksensel kodlama ve seçici kodlamayı önermekte-
dirler. Glaser (1992),sabit karşılaştırma yöntemini ve kuramsal not almanın ku-
ramsal bir model geliştirmedeki önemini vurgulamıştır. Rennie (2000), gömülü 
kuram yöntemini yorum bilimsel (hermenötik) bir yöntem (örn. tümevarım ve 
tümevarıma bağlı yürütülen çıkarım arasındaki etkileşimi içeren bir yöntemsel 
yaklaşım) olarak sunmaktadır. Son zamanlarda gömülü kurama dayalı bir çalış-
manın yorumlayıcı sürecini vurgulayan gömülü kuramın yapılandırıcı formu da 
bazı gömülü kuramcılar tarafından benimsenmektedir. Örneğin, Charmaz 2000, 
Henwood ve Pidgeon 2003 (Akt.Heppner vd. 2013.s.292-29 

Gömülü Teori Çalışması Türleri

İki Popüler Yaklaşım Vardır:

1.Strauss ve Corbin (1990,1998)’in Sistematik Yaklaşımı,

2.Charmaz(2005-2006)’ın Yapısalcı Yaklaşımı. 

1. Sistematik Yaklaşım

Strauss ve Corbin(1990-1998)’in daha sistematik ve analitik yönteminde 
araştırmacılar sistemli olarak süreci,olayları veya konu üzerindeki etkileşimi 
açıklayan bir teori araştırırlar. (Geliştirilen izlencenin, müfredatın süreci psikolo-
jik test sonuçlarının çalışanlarla paylaşılmasının terapötik yararları). Araştırma-
cılar alana yapılan birkaç ziyarete bağlı 20-30 görüşmeyi kategorilere getirmek 
için bilgi toplama amacıyla uygularlar (veya artık daha fazla çıkmayana kadar sü-
rekli üzerlerine ekleyerek bilgi oluştururlar).Bir kategori, bir olgu veya bir olayın 
bütününden bir bilgi birikimini ifade eder. Araştırmacı ayrıca analiz, gözlemler 
ve dokümanlar toplar. Fakat bu bilgiler çok fazla kullanılmaz. Bir araştırmacı bilgi 
toplarken diğer kişi analiz etmeye başlar. Gömülü teorideki bilgi toplama resmim 
zig zag şeklindedir. Alana gidip bilgi toplar ve ofise getirir ve böyle devam eder. 
Katılımcıların gözlemleri araştırmacılara en iyi şekilde teoriyi oluşturmaları için 
teorik olarak seçilir. Bilgi toplamadan alınan verilerin süreci ve geliştirilen ka-
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tegorilerin karşılaştırılmasına sabit karşılaştırmalı metod denir. Araştırmacılar 
açık kodlamadan başlar ve kategorileri oluşturur, eksensel kodlamayla kategori-
leri görselleştirir ve birleştirir, seçici kodlamayla çekirdek kategori belirlenir ve 
kuram inşa edilir.

Strauss ve Corbin (1990),Morrow ve Smith (1990),Creswel (1982) gibi 
araştırmacılar tarafından geliştirilen bu teori çalışmanın sonuna doğru açıkça 
belirtildiği ve ve betimleyici durum, görsel resim, bir takım önerme ve hipotezler 
gibi formlar üzerine konabilir. Strauss ve Corbin (1988), gömülü teori tartışma-
larında modeli bir adım daha ileri taşıyarak şartlı bir matriks geliştirirler. Şartlı 
matriksi olguyu ortaya koyan makro ve mikro şartların arasında araştırmacının 
bağ kurmasına yardımcı olan bir kodlama aracı olarak geliştirmişlerdir. Bu mat-
riks, bireylerden gruplara,  bölgelerden uluslara ve global dünyadan oluşan açık-
lamalara damgasını vuran eş zamanlı genişleyen bir dizindir. Creswel ve Brown 
(1992), deneyimlerinde bu matriks nadiren gömülü teori çalışmalarında kulla-
nılmış ve araştırmacılar soyut olan gömülü teoriden daha alt seviye ve bağımsız 
bir teori olan seçici kodlama teorisi ile geliştirilmiş bir teori ile çalışmalarını bi-
tirmişlerdir. Bağımsız teori ve onun toplum ve dünyada şartlı teorinin izleri daha 
geniş olmasına rağmen örneğin,  hastanede geçen bir çalışmada eldivensizlik, 
AIDS’le ilgili ulusal bilinçsizlik bağlantılanabilir Strauss ve Corbin (1998) tara-
fından ele alınmıştır. Gömülü teorisler bilgi, zaman ve kaynak toplamada şartlı 
matrikse nadiren başvurmuşlardır.

2. Yapılandırmacı Yaklaşım 

Gömülü teori çalışmalarının ikinci türüdür. Temsilcisi Charmaz (2000-
2006)’dır. Straus ve Corbin (1998)’nin yaklaşımındaki çekirdek kategorisi veya 
tek bir sürecin yerine Charmaz yapılandırmacı bir perspektifle olay,gözlem ve 
belli bir dünyanın karmaşıklığı ve çeşitli yerel dünyalar, çoklu ilişkilerin vurgu-
landığı bir savunma yapar. Charmaz (2006) yapılandırmacı gömülü teori yorum-
layıcı yaklaşımla esnek çalışmalar ve araştırmacıların gözlemlerine dayanan bir 
teori sunar. Charmaz(2006), gözlem, değer, inanç, duygu, varsayım ve bireylerin 
fikirlerine ve araştırma metodlarına daha çok önem vermesine rağmen zengin 
bilgi toplama yöntemleri, bilgi kodlama, hafızaya alma ve kuramsal örneklemeyi 
kullanır.

Charmaz, Straus ve Corbin’deki gibi karmaşık bir konuşma dili, diyagram, 
kavram haritası ve sistemli bir yaklaşımı gömülü teoriyi gölgede bırakır ve kul-
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lanımında daha fazla güç elde edilen bir girişim sunar. Aktif kodlamayı hayatı 
yeniden ifade etme (recasting life) gibi bir isim fiil temelli bir kalıpla savunur. 
Üstelik Charmaz (2005), için bir gömülü teori süreci içindeki araştırmacının ro-
lünü küçültmez. Araştırmacı süreç içinde bilgileri sorgulayarak, kişisel değerleri, 
deneyim ve öncelikleri geliştirerek kararlarını alır. Charmaz’a göre, gömülü te-
oristlerin geliştirdiği sonuç tavsiyesel, yarım kalmış ve sonuçlanmamıştır (Akt. 
Creswel , 2007,s.64-66).

Olgu bilimle ortak yönü, anlam ve yaşantılara odaklanmasıdır. Farklı yönü 
ise, olgulara ilişkin kuram oluşturma/ortaya koyma olgu bilim araştırmalarında 
yoktur (Yıldırım&Şimşek,2011,s.76).

Tanım ve Ayırt Edici Özellikler

Gömülü teorinin, kavramlar ve kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkilerle il-
gilendiği ve bu yöntemde kavram, araştırma verisinde gömülü sosyal olgu olarak 
tanımlandığı görülmektedir. Ayrıca bu yöntemde kavramların yaratılması veya 
oluşturulması oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır (Baş & Akturan, 2008, 
s.63-64).

Gömülü teori, araştırılan olgu ile ilgili bireylerin davranışlarını ve inançları-
nı anlamayı sağlamakta, kavramlar arasındaki ilişkiler araştırılırken planlanmış 
aşamalar faydalı olmaktadır. Gömülü teoride sürecin incelendiği ve sosyal yaşa-
mı kuramsal olarak hissetmenin kendisinin bir süreç olduğu varsayılır. Gömü-
lü teoride temel sosyal sürecin ya da diğer bütün kategorilerin etrafında dönen, 
bir anlamda gömülü halde olan esas kategorinin keşfi araştırılır ve bu nedenle 
davranışların nedenini açıklayan teori/teoriler geliştirilir. Gömülü teori özünde, 
doğrudan doğruya veriden teoriler, kavramlar, hipotezler ve öneriler keşfeden 
bir metot olarak tanımlanmaktadır (Onat,2011,s.71-72). 

Gömülü teori verilerin sistematik bir şekilde bir araya getirilerek ve analiz 
edilerek, yeni olguların keşfedilmesi yöntemidir (Glaser ve Strauss,1967). Elde 
edilen bilgiler karmaşık ve yoğun olduğundan, araştırmanın kavramsal zenginli-
ğini arttırmaktadır. Nitel bir araştırma yöntemi olan gömülü teori yaklaşımında 
veriler genellikle görüşme, gözlem, günlükler gibi yazılı materyaller ya da bu me-
totların birleşiminden oluşur. Gömülü teori yaklaşımında bu metotların karması-
nın kullanımı önerilmektedir. Kuramsal örnekleme, veri toplama süreci içerisin-
de teori yaratmak için başvurulur (Büyüköztürk ve vd.,2010).
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Bu yaklaşımın en önemli özelliği araştırma sonucunda ulaşılan teorinin ve-
rilerden elde edilmesidir. Veriler araştırma sürecinde sistematik olarak toplanır 
ve analiz edilir. Araştırmacı veri toplama ve analiz süreci sırasında verilerin içine 
gömülü olan yeni kavram ve/veya teoriyi ortaya çıkarır. Bu yaklaşımın kullanıldı-
ğı araştırmalarda veri toplama, analiz ve teori oluşturma aşamaları birbirleri ile 
ilişkilidirler (Strauss ve Corbin, 1998).

Gömülü teori, hiçbir surette kuram değildir. Yöntemdir, yaklaşımdır, stra-
tejidir. Gömülü teori en iyi biçimde verilerden kuram türetme amacı taşıyan bir 
araştırma stratejisi olarak tanımlanabilir. Gömülü teoride, kuram doğrulamaya 
karşı kuram geliştirme söz konusudur. Kuram geliştirme ile kuram doğrulama 
zıttır. Temellendirilmiş ifadesi, kuramın veriler temelinde geliştirileceği, veriler-
le temellendirileceği anlamına gelir. Verilerin nitel çözümlemesiyle kuram inşa 
edilir. Gömülü teoride, var olan kavramlara ve anlayışlara özgün bir katkı vardır. 
Gömülü teoride araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gö-
mülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere 
ulaşabilir. Sağlık bilimleri alanındaki sağlık uzmanlarının yaşamlarının son gün-
lerini yaşayan hastalarla olan etkileşimleri adlı çalışmada ortaya çıkmıştır.     

Gömülü kuram yöntemleri toplanan verileri açıklayan kuramsal çerçeveler 
oluşturmak için sistematik tümevarımsal veri toplama ve analiz yöntemlerin-
den oluşmaktadır. Temel de tümevarımsaldır. Ancak tümden gelimsel kullanıl-
dığı da görülür. Verilerden yola çıkarak araştırılan konuya açıklama, yorumla-
ma ve anlam kazandırma sürecidir. Var olan kavram ve anlayışa özgün bir katkı 
söz konusudur. Veri toplama ve analiz birlikte yürütülür. Buna sürekli karşılaş-
tırmalı analiz denir. Karşılaştırılan şey veri analizi ve yorumudur. Gömülü teo-
ride, araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken verilerin içine gömülü olan 
teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşabi-
lir. Örneğin amaçsal değerler kavramı teolojik bir kavram olmaktan çıkar, sos-
yal psikolojik bir kavrama, bireyi yaşama bağlayan nedenlere dönüşür. Temel 
amaç, kuramın verilerden tümevarımsal olarak geliştirileceğidir. Önceden hiç-
bir kuramla işe başlanmaz. Araştırma öncesinde hipotezler oluşturulmaz. Ku-
ram geliştirme amaçlanarak araştırmaya başlanır ve verilerden kuram üretilir 
(Punch, 2011,s:156-160).

Gömülü Teorinin Öncelikli Özellikleri

Gömülü teorinin öncelikli özellikleri, sabit karşılaştırmalı yöntem, not yaz-
ma, kuramsal örneklem ve veriye gömülmüş olarak gelişen kuramdır.
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Sabit Karşılaştırmalı Yöntem

Sabit karşılaştırmalı yöntem, genel sorunlara ilişkin birçok kategorinin, 
özelliğin ve sayıltının genellenmesi ve herhangi bir kanıt ya da evrenselliğin ne-
denler ya da başka özellikler önermesi yerine veri içine gömülen bir kuram oluş-
turmak için geliştirmişlerdir. 

Kategori Ve Özellik Oluşturmak İçin Aşağıdaki İşlemler Önerilmekte-
dir:

1.Başlangıç açık kodlama aşamasında metin kısımlarına kod atamak,

2.Bu kodları paylaşılan/ ortak anlamlarına göre kümeler halinde sıralamak,

3.Her bir kümenin anlamını bir kategoriye dönüştürmek,

4.Yeni bir kategori ortaya çıkmayana kadar kodlama sıralamasına devam  
etmek. Gömülü kurama damgasını vuran sabit karşılaştırmalı yöntem dört 
aşamadan oluşmaktadır. Bunlar:   

a.Her bir kategori için geçerli olan olayları karşılaştırmak,

b.Kategoriler ve özelliklerini bütünleştirmek,

c.Kuramı sınırlamak,

d.Kuramı yazmak.

Her bir aşama diğerini takip etse de önceki bazı aşamaların veri analizi so-
nuna kadar devam eder. Gömülü kuram araştırmasında veri toplama ve analizi 
birbirinden ayrı aşamalar değildir. Bu yöntem gömülü kuramı önceden tanımlan-
mış içerik/tematik  analizinden farklı kılar.

Bilgi Notu Yazmak 

Gömülü teorinin ikinci önemli özelliğidir. Sabit karşılaştırmalı yöntem sü-
resince bilgi notları tutmak gerekir. Bilgi notu yazmak önsezi, yeni bir örnekleme 
ilişkin yorumlar, kategorilere yapılan değişikliklerin açıklanması, kuramsal yan-
sıtmaların ortaya çıkması ve alan yazınla bağlantı kurulmasına ilişkin bir kayıt 
süreci olarak tanımlanır. Bilgi notu yazma kodlama ve tanımlanmış analizin ilk 
taslağı arasındaki adımdır. Bu  veri toplama aşamasında hem daha sonraki ilk 
kodlama aşamasında hem de daha sonraki kuramsal örnekleme aşamasında ta-
nımlamada yardımcı olabilir.Not yazma sayesinde kodların içerdiği süreçleri,var-
sayımları ve eylemleri detaylandırmaya yarar. Bir düşünce oluştuğu anda unutul-
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maması için bilgi notunun yazılıp kaydedilmesi gerekir. Bilgi notu yazma, gömülü 
kuramcılar için önemli bir tekniktir. Bu sadece sabit karşılaştırma uygulamaları 
için bir araçsal mekanizma olarak görev yapmamakta kuramsal örneklem ve ku-
ram gelişim sürecini de kolaylaştırmaktadır.

Kuramsal Örnekleme

Temellendirilmiş kuramın üçüncü önemli özelliğidir. Kuramsal örnekleme, 
alanda devam eden çözümleme süreci ve örneklemenin kuram odaklı yöntemini 
nitelemektedir. Kuramsal örnekleme, araştırmacıya eldeki verinin ilk analizleri-
nin ardından kuramın ortaya çıkışını kolaylaştıracak yeni veriye odaklanması için 
yardım eder. Gömülü kuramcılar tarafından kullanılan bu yöntemde araştırma-
nın örneklemi kuramın gelişimindeki katkılarına dayanarak seçilir. Çoğu zaman 
bu süreç birbirine benzeyen bireylerden oluşan homojen örneklem ile başlar ve 
veri toplama süreci devam ettikçe ,kategoriler ortaya çıktıkça,araştırmacı bu ka-
tegorilerin hangi koşullar altında gerçek olduğunu anlayabilmek için heterojen 
örnekleme döner.Bu nedenle kuramsal örnekleme, araştırmacının araştırma bul-
gularının genellenebilirliğini artırmak için bir temsili örneklem oluşturması bek-
lenen nicel araştırmada  kullanılan çözümleme yönteminden farklıdır.Kuramsal 
doygunluk yeni veri halihazırda belirlenmiş kategorilere uyduğunda gerçekleşir 
ve veri toplama sürecinin tamamlandığını gösterir.

Veriye Gömülü Kuram

Temellendirilmiş kuramın öncelikli dördüncü özelliğidir. Gömülü kuramcı-
lar, kuramların veriden elde edilmesi gerektiğini iddia etmektedirler. Nicel araş-
tırmaların tersine, gömülü kuramcılar ne var olan kuramı test ederler ne de ve-
rilerini önceden belirlenmiş kavramlara uydurmaya çalışırlar. Bunun yerine tüm 
kuramsal kavramlar veri analizinden çıkarılmalıdır ve çalışılan olgudaki çeşitlili-
ği açıklamalıdır. Bu yolla kuramsal çerçevede önceki bahsedilen sabit karşılaştır-
ma uygulamada bilgi notu yazımı ve kuramsal örneklem sürecinin açığa çıkması 
sağlanır (Akt.Heppner, vd.,2013.s.293-295)

Literatür Konusu

Belirli bir konuda hali hazırda tatminkar bir kuram mevcutken o konu hak-
kında yeni bir kuram oluşturmak için araştırma yapmak pek anlamlı değildir. 
Verilerle çalışırken araştırmacıyı etkileyebileceği için araştırmaya başlamadan 
literatürü gözden geçirmek sorun yaratır. En azından verilerde kavramsal yö-

M.Zeki Ilgar ve Semra Coşgun Ilgar



209

nelimlerin ortaya çıktığı ana kadar literatürü gözden geçirmeyi ertelemek an-
lamlıdır. İlgili literatür araştırma için ileriki veriler olarak görülüp daha sonraki 
aşamalarda literatüre başvurulur. Literatür ancak, verilerin çözümlenmesi sıra-
sında kuramsal yönelimler açık hale geldiği aşamada çözümlemeyi besleyecek 
sonraki veri bütünü olarak görülür. Literatürden yararlanma temellendirilmiş 
kuram araştırmasının mantığıyla uyumludur. Tüm yaklaşım geliştirilecek kura-
mın verilere dayanarak temellendirileceği ilkesi etrafında örgütlenmiştir. Gömü-
lü kuramı benimseyenler araştırma süreci boyunca daha sonra toplayacakları 
verilere odaklanarak ileride geliştirecekleri kuramsal analizlere ışık tutması için 
topladıkları verilerden analitik yorumlar geliştirirler. Gömülü teori, verilerin ni-
tel çözümlemesiyle kuram inşa etmeyi amaçlayan çok çeşitli disiplinlerdeki araş-
tırmacılara yöneliktir 

Nitel Araştırmalarda Yaygın Kullanılma Nedenleri

1. Araştırma yöntembilimine ilişkin literatürde, araştırmada kuram geliş-
tirme ihtiyacından çokça bahsedilse de çok nadiren bunun nasıl yapılacağına de-
ğinilir. Temellendirilmiş kuram doğrudan bu meseleyle ilgilidir.

2.Kimi zaman nitel araştırmanın özelliği sayılan ana özgü ve eşgüdümsüz 
yaklaşımların tersine temellendirilmiş kuram eşgüdümlü, sistematik fakat esnek 
ve bütünsel bir araştırma stratejisini ifade eder.

3. Nitel araştırma bağlamında tarihçesinde iyi ifade edilmiş analiz yöntem-
lerinin eksikliği hissedilir. Gömülü teori, nitel verilerin çözümlenmesi için disip-
linli ve örgütlenmiş bir yaklaşım sunmaktadır. Bu nokta büyük özellik arz etmek-
tedir.

4.Bir araştırma alanında temellendirilmiş kuram yaklaşımının neler üre-
tebileceğine dair etkileyici deliller bulunmaktadır. Bunlar Glaser ve Strauss’un 
ölüm üzerine araştırmalarıyla başlayıp özellikle tıbbi sosyoloji alanında devam 
etmektedir.

5.Mesleki pratikten ve örgütsel kurumsal ortamlardan çıkan sosyal araştır-
ma sorunlarını ele alırken geleneksel bir hipotez sınama yaklaşımı uygun değil-
dir. Sosyal araştırmacıların özellikle uygulamalı alanlarda karşılaştıkları sorunlar 
oldukça yenidir. Çünkü mesleki pratikteki yeni gelişmelerden veya yeni gelişen 
örgütsel ortamlardan kaynaklanır. 

Bu alanlarda çoğu nitel olmak üzere görgül araştırmalara ihtiyaç vardır ve 
kuram doğrulama yaklaşımı en azından başlangıçta uygun olmayacaktır. Olup bi-
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tenleri tanımlamanın ve açıklamanın zor olduğu bu yeni alanlarda da temellen-
dirilmiş kuramın kuram geliştirme yaklaşımı daha çok tavsiye edilmelidir. Temel-
lendirilmiş kuram cezb edicidir,   çünkü kavramların, hipotezlerin ve kuramların 
keşfedilmesine odaklıdır(Punch,2011,s.160-162). Görüşme, gözlem ve doküman 
analizi çok kullanılır. Gözlem ve görüşme ile kuramın ilk işaretleri ortaya çıkar. 
Araştırmacı bu kavram ve temalara ilişkin gözlem ve düşüncelerini topladığı ek 
verilerle test eder. Sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemi benimsenir. V e r i l e r 
toplandıktan hemen sonra analiz edilir. Esneklik hakimdir. Sürekli karşılaştır-
malı analiz sonunda ulaşılan kavramlar ve temalar araştırmanın odağına ilişkin 
anlamlı bir açıklama ortaya koyar. Bu açıklama veriler temelinde ortaya çıkan 
kuramdır (Yıldırım &Şimşek, 2011, s.76-77).

Bu araştırma yaklaşımının amacı, kavramsal kategoriler arasındaki ilişkiyi 
göstermek ve bunların hangi kuramsal ilişkiler bağlamında oluştuğunu, değişti-
ğini ve sürdürüldüğünü ayrıntılarıyla ortaya koymaktır. Temellendirilmiş kuram 
çalışmalarında incelenen sosyal olgu hakkında kuram oluşturmak için veri ör-
nekleme, kodlama, sınıflandırma ve karşılaştırma gibi özel veri toplama ve analiz 
yöntemleri kullanılır. Temellendirilmiş kuramcılar bir konu üzerinde görüşmeler 
ve gözlemler aracılığıyla veri toplar kavramsal sınıflandırma yaparak bu verileri 
analiz eder, buldukları sınıfları geçici bir kuramla ilişkilendirir daha sonra kura-
mın uygunluğunu görmek için daha fazla veri toplarlar. Bu süreç araştırmacının 
kavramsal sınıflandırmaları daha da geliştirmesi ve kuramı her bir veri setine 
uyarlaması ile devam ve tekrar eder. Gelişmekte olan kuramı farklı açılardan 
karşılaştırmak amacıyla farklı araştırma alanları ya da katılımcılar (kuramsal 
örnekleme) seçilmesi önerilir. Temellendirilmiş kuram araştırmacıları etnograf-
ların kullandığı araçların çoğunu veri toplamak için kullanırlar. Ancak olayları 
seçerler, kodlarlar, karşılaştırırlar ve araştırma sürecinde oluşan kavramları özel 
yöntemle sınarlar (Glesne, 2013, s. 29-30).

2.Veri Çözümleme Yolu Olarak Gömülü Kuram

Gömülü teoride veri toplama ve analiz etme birbiri ile ilişkili süreçler ola-
rak tanımlanmaktadır. Analiz, ilk verinin toplanmasından hemen sonra başla-
makta, yapılan analizden elde edilen sonuç bir sonraki veri toplama aşamasında 
doğrudan doğruya kullanılmaktadır. Her bir kavram araştırmaya dahil edilmek-
te ancak bu noktada kavramların henüz kesinleşmemiş geçici kavramlar olduğu 
da göz önünde bulundurulmaktadır. Olaylar, durumlar olası olgu göstergeleri ile 
ele alınıp analiz edilmekte ve böylelikle kavramsal etiketleme yapılmaktadır. Eti-
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ketlenen ilk olgu, araştırmanın daha sonraki evrelerinde devam ederse, bu ilk 
olguyu yeni karşılaşılan olgular ile karşılaştırılmaktadır. Aynı olgu belli sıklıkta 
ve özellikte görünmeye devam ettiğinde ise artık bu olguya ilişkin kesin bir eti-
ketleme yapılmaktadır. Olayları birbiriyle karşılaştırma, benzer olguları aynı te-
rimle isimlendirme, teori geliştirme için temel öğelerinin toplanmasına yardımcı 
olur. Gömülü teoride inceleme altına alınan olaylar diğer olaylarla benzerlikleri 
ve farklılıkları açısından sürekli olarak karşılaştırılır. Bunun sonucunda kavram-
lar etiketlenir ve etiketlenen her bir kavram daha önce oluşturulan kavramlarla 
yeniden karşılaştırılır ve gruplandırılır (Onat,2011,s.81-82).

 Temellendirilmiş kuram, gerek genel bir araştırma yaklaşımı gerekse veri 
çözümlenmesi aracılığıyla kuram geliştirmek için uygulanacak işlemler bütünü-
dür. Temellendirilmiş kuram çözümlemesi sürekli karşılaştırılmalı yöntem ola-
rak tanımlanır.

Çözümlemede Temel Amaç

Bu çözümlemede amaç, doğrudan verilerde önemli olan şeyi açıklayan bir 
soyut kuram geliştirmektir. Bütün işlemler amaca yöneliktir ve kodlamanın baş-
lamasından itibaren hem kavramsal soyutlamanın asli önemi hem de kuramsal 
bilginin hiyerarşik yapısı göz önünde bulundurulur.  Gömülü kuramcılar, ku-
ramların veriden elde edilmesi gerektiğini iddia etmektedir. Nicel araştırmacı-
ların tersine ne var olan kuramı test ederler ne de verileni önceden belirlenmiş 
kavramlara uydurmaya çalışırlar. Bunun yerine; tüm kuramsal kavramlar veri 
analizinden çıkarılmalıdır ve çalışılan olgudaki çeşitliliği açıklamalıdır. Bu yolla 
kuramsal çerçevede önceki bahsedilen sabit karşılaştırma uygulama, bilgi notu 
yazımı ve kuramsal örneklem sürecinin açığa çıkması sağlanır. 

Temel Fikir

Temellendirilmiş bir kuram keşfetmedeki temel fikir verilerde asıl önemli 
olan şeyi açıklayan yüksek bir soyutluk derecesine sahip fakat verilere dayanan 
merkezi bir kategori bulmaktır. Üç temel kod olduğu anlamına gelir. Birincisinde 
ilk soyutlama düzeyinde verilerdeki kavramsal kategorileri bulmaktır. İkincisin-
de bu kategoriler arası ilişkileri bulmaktır. Üçüncü aşamada daha yüksek bir 
soyutluk düzeyinde bu ilişkileri kavramlaştırmak ve açıklamaktır

Verilerdeki ilk kavramsal kategoriler olan sabit (tekrar eden),kodlar, bu 
kategorileri birleştiren kuramsal kodlar, kuramsal kodlamanın üst düzeyde kav-
ramlaştırıldığı kuramın üzerine inşa edildiği merkezi kod. Böylece ilk amaç; ve-
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rilerdeki sabit kodları bulmaktır. Bunlar görgül verilerden türetilmiş fakat veri-
lerden daha soyut olan kategorilerdir. Çözümlemenin ilk aşamasında verilerdeki 
sabit kodların bazıları diğerlerine göre daha önemli görünecektir.

Çözümlemede ikinci amaç, belli başlı sabit kodları bir araya getirmek, 
kuramsal kodları kullanarak bunları birbiriyle bağlantılandırmaktır. Bu bağlantı 
ifadeleri üçüncü aşamada temellendirilmiş kurama dahil edilecek veriler 
hakkındaki önermeler veya hipotezlerdir. Böylece üçüncü amaç, bu hipotezleri 
bir kuramla bütünleştiren ve bunları betimleyip açıklayan daha üst düzeyde, 
daha soyut merkezi bir kategori bulmaktır. 

Kodlama

Gömülü teoride kodlama yapmanın temel amacı, verileri analiz ederek kav-
ramsallaştırma ve veri içindeki örüntü ya da olayları tanımlamaktır(Kuş,2006). 
Temellendirilmiş kuramın can damarıdır. Başlıca kodlama türleri, açık kodlama, 
eksen kodlama ve seçici kodlamadır. Bu kodlamaların peş peşe yapılmaları gerek-
mez. Daha çok birbiriyle örtüşürler ve eşzamanlı olarak yapılırlar. Fakat kavram-
sal olarak birbirinden farklı işlemlerdir. Açık kodlamada sabit kodlar bulunur. 
Eksen kodlamada belli başlı sabit kodları birbirine bağlamak için sabit kodlar 
kullanılır. Seçici kodlamada ise, üst soyutlama düzeyindeki merkezi kategori ay-
rıştırılır ve ayrıntılı olarak açıklanır (Puch,2011,s.199).

Açık (Sabit) Kodlama  

Açık Kodlama, metinde bulunan olgunun kimliğinin belirlenmesi, adlandı-
rılması, kategorize edilmesi ve tanımlanması ile ilgilidir (Baş ve Akturan,2008, 
s. 74). Açık kodlama, yakın zamanda toplanmış verilerin üzerinden ilk geçişte 
gerçekleştirilen kodlama çeşidi olarak tanımlanmaktadır(Neuman,2008).Veri-
ler üzerinde gerçekleştirilen kavramsal çözümlemenin ilk aşamasını oluşturur. 
Araştırmacı ilk önce verileri kırmak ya da açmak ile işe başlar. Açık terimi bun-
dan kaynaklanır. Temel düşünce verilerdeki kuramsal olasılıkları ortaya çıkar-
maktır.  Amaç daha sonra kuram geliştirmek üzere verilerin betimlediğinden çok 
daha soyut olan soyut kavramsal kategoriler üretmek için verileri kullanmaktır. 
Bunlar sabit kodlardır. Açık kodlamada verilerdeki zımni ve aşikar kavramsal 
kategorileri ve verilerin taşıdığı kuramsal olasılıkları tespit ederek bazı verile-
rin yakından incelenmesi gerekir. Temellendirilmiş kuram çözümlemesini diğer 
nitel çözümleme türlerinden ayıran şey, başlangıçtan itibaren incelenen verileri 
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açıklamak için soyut kavramsal kategoriler türetmede ısrarlı olunmasıdır (Punc, 
2011,s.199-200).

Açık kodlamada veriler, kavramsallaştırılma ve kategorikleştirilme ama-
cıyla farklı bir takım parçalara ayrıştırılır. Ham verideki veri kodlandıktan sonra 
kavramsal etiketleme işlemi gerçekleştirilir. Kategorilere ilişkin kelime ataması 
yapılırken, seçilen kelimelerin çalışma alanında meydana gelen olayı tanımlama-
sına dikkat edilir. Ham veri, ilk olarak veriyi satır satır kodlama için bölme işle-
minde kullanılır. Kodlama cümle ya da kimi zaman paragraf şeklinde yapılabilir. 
Eğer yeni bir kavram ya da kategori tanımlanacaksa satır satır kodlamaya yeni-
den dönülür. Satır satır kodlama veri toplama aşaması boyunca araştırmacının 
veri üzerine odaklanmasını sağlar ve aynı zamanda sorgulama alanına dair peşin 
hükümlü inanışlardan uzak durmasına yardımcı olur (Mc Can ve Clark, 2003a). 

Açık kodlamada bu yöntemle kavramsal olarak benzer olaylar/vakalar/ey-
lemler/etkileşimler kategoriler ve alt kategoriler biçiminde bir araya getirilerek 
gruplandırılır. Kategoriler daha sonra özelliklerine ve boyutlarına göre ayrıştırı-
lır. Kategorilere ilişkin belirsizlik, birbiri üzerine eklemlenen alan çalışmaları ve 
tanımlamalarla çözülebilir. Gömülü teoride veri, analitik olarak ait olmadığı bir 
kategori içine yanlışlıkla yerleştirilse dahi, sabit karşılaştırma yöntemi aracılı-
ğıyla eninde sonunda ilgili olduğu kategoriye yerleştirilerek ve kavramlar uygun 
sınıflandırmalarla düzenlenilerek bu yanlışlık giderilir (Corbin ve Strauss, 1990; 
Akt.Onat,2011,s.83-84).

Benzer şekilde Kuş (2006), bu süreci alansal yaklaşımın temel özellikle-
rinden biri olarak kabul etmekte ve sürekli karşılaştırmanın önemini şu şekil-
de özetlemektedir. “Alansal yaklaşımın temel özelliklerine bakacak olursak: Bu 
teknik, doğrudan doğruya veri toplama süreci ile başlatılmakta ve bu süreçte 
geliştirilmeye başlanan teori ile veriler arasında sürekli karşılaştırmalarla ilerle-
mektedir. Nihai teori belirinceye kadar araştırmacı, verilerden hareketle geliştir-
diği kategorileri, kavramları sürekli olarak verilerle karşılaştırmakta ve böylece 
verilere uymayanları atabilmekte ya da değiştirebilmektedir. Amaç, alana yerle-
şik gömülü teori üretimidir. Alansal yaklaşım taraftarları kategorileri, satır-satır 
(line by line) yaklaşımına göre yaratmaktadırlar. Dey, buna parça-parça (bit by 
bit) yaklaşımı demektedir. Buna göre, her veri parçası, analiz için ilgili olabilecek 
yönlerini belirlemek üzere tek bir küçük dünya imiş gibi ele alınır. Bir veri par-
çasının anlamı/önemi, diğer parçalarla zıtlaştırarak/karşılaştırarak, alternatif 
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bağlamlarda tasarlanarak ya da ilgili teorik konulardan yararlanılarak dikkate 
alınır/değerlendirilir. Bu yolla, verilerin analizinde yararlı olabilecek ayrımlar 
ortaya çıkabilir. Amaç, tümüyle verilerde yerleşik gömülü teori yaratımıdır. Kate-
goriler bu yolla bir kez belirlendi mi analizci daha ileri bir inceleme için konu ile 
ilgili kategorileri belirleyebilir (Akt.Çatlıoğlu,2010,s.70-71).

Dolayısıyla verilerin betimlenmesi, tematik açıdan çözümlenmesi veya yo-
rumlanması araştırmacıya açık kodlamada yardımcı olsa da temellendirilmiş ku-
ram kodlamasında asıl olarak sadece bunlarla uğraşılmaz. Esas olarak verileri 
kuramsala tercüme etmek veya verileri analitik olarak dönüştürmek ile ilgilidir. 
Bu ifadeler verileri daha soyut kategoriler türetmek için kullanmak anlamına 
gelir. Odak, kuram için taşıyıcı temel haline gelebilecek temellendirilmiş soyut 
kavramlar türetmektir. 

Açık kodlama ve temellendirilmiş kuram çözümlemesinin anlamının anah-
tarı kavram-gösterge modelidir. Bu modelin arkasındaki temel fikir, bir kavramın 
birçok farklı muhtemel görgül göstergesinin olabilmesidir. Bir kavramın birden 
fazla göstergesi olabileceğinden kavram çıkarsamak amacıyla göstergeler birbiri 
ile değiştirilebilir. Kategoriler ve özellikler terimleri sırasıyla kavramlar ve gös-
tergelere karşılık gelir. Böylece temellendirilmiş kuramdaki ifadeyle bir kategori-
yi özellikleri bakımından ayrıntılı olarak irdelemek bir kavrama karşılık gelen ek 
göstergelerin belirlenmesiyle eş anlamlıdır. Bir kısım görgül verinin hangi kavra-
ma işaret ettiğini sormak, bu özelliğin hangi kategoriyi işaret ettiğini sormaktır. 
Açık kodlamadaki etiketleme işlemi sırasında iki temel faaliyet gerçekleştirilir. 
Bunlar:

a.Karşılaştırma Yapmak: Soyut kategoriler türetmeyi kolaylaştırmak için 
farklı veri parçalarının birbiri ile sürekli karşılaştırılması anlamına gelir.

b.Soru Sormak: Temellendirilmiş kuramda ayırt edici olan nedir? Sorusu-
nun sürekli olarak sorulmasıdır. (bu soru veri parçası neyin örneğidir. Veri par-
çası neyi temsil ediyor veya simgeliyor, bu veri parçası hangi kategoriyi veya bir 
kategorinin hangi özelliğine işaret ediyor olmak üzere üç biçimde sorulabiliyor). 
Karşılaştırma yapmak ve soru sormak şeklindeki bu iki faaliyet doğrudan doğ-
ruya soyutlamaya, verilerin söylediğinin kavramsal düzeyini yükseltmeye odak-
lanır. Açık kodlama çözümlemenin, verilerin yakından incelenmesi yoluyla özel-
likle de olgunun isimlendirilmesi ve kategorize edilmesi ile ilgili kısmıdır. Açık 
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kodlama sırasında veriler farklı parçalara ayrılır, yakından incelenir, benzerlik 
ve farklılıklar açısından karşılaştırılır, verilere yansıyan olgular hakkında sorular 
sorulur. Farklı sorular sorulurken temel soru şudur: Bu veri parçası beyin örneği-
dir? Açık kodlama her kodlamada olduğu gibi veri parçalarının etiketlenmesidir. 
Veri parçası veriye veya verilerdeki göstergelere ya da birimlere bağlı olarak ba-
zen bir kelime ya da cümle, bazen bir satır, bazen bir paragraf, bazen daha fazla-
sıdır. Açık kodlamada sürekli olarak karşılaştırılan şey, verilerdeki göstergelerdir. 
Glaser’e karşılaştırılanlar esas olarak olaylardır fakat gösterge ve birimler daha 
kapsamlı terimlerdir. Bazı verileri özellikle zengin olan bölümlerini en ince ay-
rıntısına kadar satır satır kodlamak gereklidir. Yoğun kodlama temellendirilmiş 
kuram çözümlemesini öğrenmeye de yardım eder fakat projedeki tüm veriler 
aynı ayrıntı düzeyinde kodlanmazlar.

Çözümlemenin ilk aşamasında kodlar (etiketler) geçicidir ve herhangi bir 
veri parçası birden çok etikete sahip olabilir. Sonul (nihai) kodlama, sabit kodla-
ma tamamlanana ve araştırmacının verilerdeki asıl önemli olana dair kesin bir 
fikri oluşuncaya kadar ertelenir. Potansiyel olarak önemli kategoriler açık kodla-
ma sürdürülürken kaydedilir fakat kodlamaya bu noktada da son verilmez. Açık 
kodlama kuram geliştirmede kullanılmak üzere kavramsal etiketler ve kategori-
ler türetmekle ilgilidir. İşlevi verilerdeki kuramsal olasılıkları ortaya çıkarmaktır. 
Verilere kavramların dayatılması değildir ve önceden oluşturulmuş hiçbir kodla-
ma şeması kullanılmaz. Araştırmacı önceden hazır hiçbir kavramsal kategoriy-
le işe başlamaz sadece verilerden türeyen kavramsal kategorileri kullanır. Açık 
kodlama esas olarak, verileri özetlemek, betimlemek, verilerdeki kelimelerin eş 
anlamlılarını bulmak veya verileri yorumlamak ile ilgilenmez. Bunları dolaylı 
olarak veya soyut kategoriler türetmenin bir parçası olarak yapar. Bunlar başlı 
başına bir amaç değildir. Asıl amaç verileri kavramsallaştırmaktır. Temellendiril-
miş kuram çerçevesinde gerçekleştirilen açık kodlamada asıl üzerinde durulan 
konu bütün verilere ilişkin olan fakat çözümleme sırasında sık sık göz ardı edilen 
kuramsal olasılıkları açığa çıkarmaktır. Temellendirilmiş kuram çözümlemesin-
de çoğu kere olduğu gibi açık kodlama en iyi biçimde küçük bir grup ile yapılır. Bu 
çözümlemenin yolunda gitmesini, temellendirilmesini kolaylaştırır ve kuramsal 
duyarlılığı garantiler. Araştırmacı da birden fazla olabilir.

Açık kodlamada etiketleme süreci iki ayrı süreç tarafından dengelenmeli-
dir. Bunlar:
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1.Sadece yoğun kodlama yapmaktan ziyade verilerin bir özetini akılda tut-
mak ve verilere daha geniş bir çerçeveden bakmak,

2.Bilinçli olarak verilerden uzaklaşma ve türetilmiş olan bütün kodlama 
etiketlerinin ötesinde verilerde önemli ve asli gibi görünenler hakkında karar 
vermektir. Bu karara burada süre giden önemli şey nedir? Bu veriler asıl olarak 
neyle ilgilidir? Sorularına yoğunlaşılarak varılır. Temellendirilmiş kuram çözüm-
lemesinde verilerde asıl önemli olan şeyi bulmak ve ona odaklanmak önemlidir. 
Açık kodlama sonucunda, verilerden türetilmiş ve kavramsal kategoriler kümesi 
ortaya çıkar (Punch,2011,s.200-202). 

Görüşme Metni Kodlar

Öyle düşünüyorum ki Kişisel görüş

Tüketim çılgınlığı Tüketim çılgınlığı

Giderek artacaktır İddia(artacaktır)

  (Baş &Akturan,2013,s.74 ).

Eksen (Kuramsal- Aksiyal) Kodlama

Eksen kodlama temellendirilmiş kuram çözümlemesinde verilerin açık 
kodlamasından ortaya çıkan ana kategorilerin birbirleriyle bağlantılandırıldığı  
ikinci aşamaya verilen isimdir. Eksen kelimesi açık kodlamada belirlenen kate-
gorileri birbirine bağlayan şey anlamına gelir ve tüm verilerin bir eksen üzerine 
yerleştirilmesi fikrini ifade etmek amacıyla kullanılır. Diğer adı daha genel bir 
kavram olan kuramsal kodlamadır (Punch,2011, s.203)

ELEMAN TANIM

Olgu Teoride şema veya çerçeve olarak adlandırılan husustur, parçaları bir 
arada tutan konsepttir.

Gündelik 
Koşullar

Olgunun ortaya çıkışını ve gelişimini yönlendiren olaylar veya değiş-
kenlerdir.
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İçerik Gündelik koşullardan ayırt edilmesi güçtür, arka plan değişkenlerinin 
özel mevkileridir. İçeriği eylem/stratejiyi etkileyen bir dizi koşul olarak 
adlandırmak mümkündür. Araştırmacılar sıklıkla aktif değişkenler(se-
bepler) ve arka plan değişkenleri(içerik) arasında ayrım yapma yoluna 
gitmektedirler. Bu husus daha çok araştırmacının neyi çok ilginç neyi 
daha az ilginç bulduğuyla ilişkilidir.

Müdahele Eden İçerikle benzerlik göstermektedir, öncülük eden ve aracılık eden de-
ğişkenler bu çerçevede tanımlanabilir.Ancak bu ikisi arasında kesin bir 
ayrıma gitmek her zaman mümkün olamamaktadır.

Eylem Stratejileri Kişilerin olguya karşılık olarak gerçekleştirdikleri amaç-yönelimli ey-
lemler ve müdahale eden koşullardır.

Sonuçlar Bunlar tasarlanan ve tasarlanmayan eylem stratejisi sonuçlarıdır.

(Baş &Akturan,2013,s.76 ).

Eksen/aksiyal kodlama, elde edilen veriler üzerinden ikinci geçiş olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu kodlama çeşidinde, düzenlenmiş bir dizi başlangıç koduyla 
başlanıldığı yani başlangıçta kodlanan temalara odaklanıldığı belirtilmektedir 
(Neuman, 2008).   Kategoriler ile alt kategoriler arasında bağlantılar kurmak için 
çeşitli yöntemlerle tekrar bir araya getirilir. Bu süreç tümevarım ve tümdengelim 
düşünme süreçlerini, soru sorma yöntemlerini, çeşitli önerilerde bulunmayı ve 
verileri karşılaştırmayı gerektirir (Mc Can ve Clark, 2003a). 

Eksen kodlamada kategoriler, alt kategori ile ilişkilendirilir. Kategoriler ile 
alt kategoriler arasındaki ilişki veriye dayalı olarak test edilir. Bununla birlikte 
eksen kodlamada daha ileri düzey kategoriler geliştirilmeye devam ettirilir. Ek-
sen kodlama boyunca tümdengelim yöntemi ile önerilen tüm hipotetik ilişkile-
rin, tekrar tekrar elde edilen veriyle doğrulanıncaya kadar geçici nitelikte olduğu 
göz önünde tutulur. Hipotezler elde edilen verilerle sürekli olarak karşılaştırıla-
rak revize edilir ya da atılır. Gömülü teoride tek bir olaya dayalı olarak hipotezi 
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doğrulamak ya da yanlışlaşmak yeterli değildir. Hipotezin doğrulanması için o 
hipotezin toplanan pek çok veri içinde defalarca yer alması gerekmektedir. Tas-
dik edilmemiş hipotezin yanlışlanabilmesi için o hipotezin çok ciddi bir şekilde 
değerlendirmeye alınması ve üzerinden defalarca geçilmesi gerekmektedir. Bu 
noktada doğrulanmayan hipotezlerde tıpkı doğrulanan hipotezler gibi çok ciddi 
bir şekilde incelenir ve hipotezin yanlış mı kurulduğu belirlenmeye çalışılır. Olgu-
ya ilişkin tüm varyasyonların çok dikkatli bir şekilde sistematik olarak araştırıl-
ması gömülü teorideki ana stratejilerden bir olarak gösterilir (Corbin ve Strauss, 
1990;Akt.Onat,2011.s.84).

Eğer açık kodlama kuramsal olasılıklarını ve kategorilerini ortaya koymak 
için verilerini ayrıştırıyor veya açıyorsa eksen kodlama kategorileri tekrar bir 
araya getirir fakat kavramsal olarak farklı yollar kullanır. Bu nedenle eksen kod-
lama açık kodlamada geliştirilen asli kategorilerin birbiriyle ilişkilendirilmesiy-
le ilgilidir. Doğru bir temellendirilmiş kuram çözümlemesinde tıpkı diğer kod-
lar gibi eksen-kuramsal kodların da verilerden ortaya çıkması gerekir, bunların 
verilere dayatılmaması gerekir. Kuramsal kodların kuramın diğer parçaları gibi 
statülerini temellendirilmiş kuramdan kazanmaları gerekir. Glaser’e göre bu bu 
kodların verilere dayatılmasıyla değil çözümleme ilerledikçe kuramsal kodların 
ortaya çıkmasına güvenmekle gerçekleşir.

Nicel çözümlemede veriler arasındaki ilişkilerin incelenmesindeki kavram-
sal olarak birbirinden farklı iki aşama vardır. Bunlar,

1.İlişkiyi bulmak ve tanımlamak,

2.İlişkiyi yorumlamak: İlişkinin nasıl meydana geldiğini söylemek ya da 
ilişkiye anlam vermektir. Nitel çözümlemede de olan budur.

Seçici (Selektif-Asli) Kodlama

Temellendirilmiş kuram çözümlemesindeki üçüncü aşamadır. Bu aşama 
için seçici terimi kullanılır. Çünkü araştırmacı bilinçli olarak bir özelliği asli ka-
tegori olarak belirler ve ona yoğunlaşır. Bu seçim yapıldığında kuramsal çözüm-
leme ve kuram geliştirme bu asli kategoriyle ilişkili verilerle sınırlanır ve açık 
kodlama sona erdirilir. Seçici kodlama eksen kodlamayla üretilen önermeler üze-
rine kurulur. Seçici kodlamada amaç; gelişmekte olan çözümlemeyi bütünleştir-
mek ve bir araya getirmektir. Geliştirilecek kuramın asli bir odağı olması gerekir. 
Bu kuramın temel kategorisi olacaktır. Temel kategorinin asli bir tema olması ve 
davranışları incelenen kişiler tarafından da önemde bir tema olarak görülmesi 
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gerekir. Temel kategorinin hangisi olduğuna ilişkin nihai kararın çözümleme-
nin erken aşamalarında verilmemesi gerekse bile potansiyel temel kategoriler 
çözümlemenin en başından itibaren kaydedilmelidir. Seçici kodlama, verilerin 
soyut, ayrıntılandırılmış, bütünleştirilmiş ve temellendirilmiş bir resmini ortaya 
çıkarmayı amaçlar. Anahtar kavramlar, temel kategori ve hikayenin akışıdır 

Temel Kategori: Diğer kategorilerin etrafında birleştirildiği temel önem-
deki bir olgudur

Hikaye Akışı:Bu temel olgu hakkındaki betimleyici bir anlatıdır. Hikaye 
akışı eksen kodlamanın çıkan şeyin betimlenmesine denk seçici kodlamaya baş-
lamayı sağlayan bir araç olarak görülür. Çözümlendiğinde sizin temel kategoriniz 
haline gelir. Çözümleme yapmak hikaye akışının betimlenmesinden bunun kav-
ramsallaştırılmasına geçmek demektir. Hikayenin betimleyici tarzda değil, çö-
zümleyici tarzda anlatılmasıdır. Hikayede anlatılanları kapsayacak soyutlukta bir 
kavramsal kategori bulmak demektir. Bu nedenle seçici kodlamada, daha önce 
açık ve eksen kodlamada kullanılan bu kez daha üst bir soyutlama düzeyine ulaş-
mak için kullanılır. Artık burada üzerinde yoğunlaşılan şey, daha yüksek dereceli 
bir kavram, ikinci soyutluk düzeyinde temel bir kategori bulmaktır. Doğru yönde 
ilerleyen bir temellendirilmiş kuram çözümlemesinde bu kategori önceki kodla-
maları yönlendiren sürekli karşılaştırmalardan türetilecektir. Bir kez bu kategori 
ortaya çıktığında özellikleri üzerinden değerlendirilir, verilerdeki diğer kategori-
ler ile sistematik olarak ilişkilendirilir ardından da bu ilişkiler veriler temelinde 
geçerli kılınır. Bu aşama ayrıca, daha fazla veri gerektiren kategorileri gösterir ve 
böylece de daha sonraki kuramsal örneklemeye ışık tutar. Temellendirilmiş ku-
ram dilinde bu aşamaya kuramın sistematik yoğunlaşması ve olgunlaşması denir 
(Punch,2011,s.204-206).

Çekirdek kategori verinin sürekli olarak sorgulanması ve veri üzerinde ana-
litik olarak düşünme ile gerçekleştirilen sabit karşılaştırma analizinden sonra 
belirlenir. Çekirdek kategori bir kez tanımlandıktan sonra, kategorilerin modi-
fikasyonu üzerinde odaklanılır ve teori kategoriler ve alt-kategoriler aracılığıyla 
bütünleştirir. Çekirdek kategori geniş ranjlı olduğu için diğer kategoriler ile olan 
ilişkisi açıklanır ve birbirlerine entegre edilir (Mc Can ve Clark, 2003a).

Glaser (1987) (Akt: Polit ve Beck, 2005, s. 411)’e göre çekirdek kategorinin 
belirlenmesinde çeşitli kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bun-
lar:
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• Merkezde yer alma ve diğer kategoriler ile kolaylıkla ilişkilendirilme,

• Veri içinde araştırmacının karşısına sık sık çıkma,

• Diğer kategorilere kıyasla daha doyurucu olma,

• Diğer kategoriler göre daha basit ve daha anlamlı olma,

• Açık ve dikkat çekici bir içeriğe sahip olma,

• Dikkate değer bir önemlilik arz etme,

• Tam anlamı ile bir değişken olma,

• Araştırma probleminin bir boyu olma,

• Kuramsal kodun herhangi bir çeşidi olmadır.

Corbin ve Strauss (1990)’a göre seçici kodlama tüm kategorilerin “çekir-
dek” bir kategori etrafında birleştirilmesidir. Çekirdek kategori daha önceden ta-
nımlanmış kategoriler arasından belirlenebilir veya temel olgunun açıklanması 
için daha soyut bir terime ihtiyaç duyulabilir ve sonuçta çekirdek kategoriye iliş-
kin yeni bir terim oluşturulabilir. Ayrıca araştırmada gömülü teorinin bir parçası 
olarak kuramsal not yazımı da gerçekleştirilecektir. Kuramsal not yazımı, gömülü 
teoride analitik süreçler aracılığı ile geliştirilen tüm kategorilerin, özelliklerin, 
hipotezlerin ve üretilen soruların sürekli olarak takip edilmesini bir sisteme bağ-
ladığı, ayrıca araştırma süreci boyunca meydana gelen formülasyonları ve reviz-
yonları da içerdiği belirtilmektedir. Not yazımına ilk kodlama evresi ile başlanır 
ve araştırma sonuna kadar da devam ettirilir. Notlar araştırmanın aşamalarına ve 
kodlama türüne göre değişik biçimde ve uzunlukta olabilir. Kuramsal notlar araş-
tırmanın raporlaştırılmasına sağlam bir temel sağlar  (Akt. Onat,2011,s.85-86).

Temellendirilmiş Kuram Çözümlemesinin Temel Kavramları

1.Bütün Süreçler 

Daimi karşılaştırma yöntemi,

Kodlama-not alma-titizlikle inceleme

Kuramsal sınıflama ve bütünleştirme.

2. Kodlama Türleri ve Kodlar

Açık-Sabit

Eksen –Kuramsal

Seçici-Asli
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3.Model

Kavram ve Göstergeler

Kategori ve Özellikler

 4.Anahatlar

Kuramsal duyarlık,

Kuramsal örneklem,

Kuramsal olgunluk.

5. Diğer

Temel sosyal sorun

Temel sosyal süreç.

Temel kavramlardaki üç öğe ek bir yorum gerektirmektedir:

 Birincisi titizlikle incelemedir. Bir kategorinin titizlikle incelenmesi o kate-
gorinin ek özelliklerinin belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Tıbbi bir kavramın 
ek göstergesi olması gibi bir kategorinin de birçok özelliği vardır. Bir kavramın 
ek göstergelerini bularak bir kategorinin de ek özelliklerini buluruz ve bunu ol-
gunlaştırana dek sürdürürüz. Bir kategorinin titizlikle incelenmesi aynı zamanda 
onun sistematik değişimini ortaya çıkarmak ve incelemektir. Bir kavramı anla-
manın yolunun ondaki değişimi incelemekten geçtiğini niceliksel araştırmadan 
biliyoruz. Aynı mantık burada da geçerlidir. Temellendirilmiş kuram çözümleme-
sinde bunu yapmak için kullanılan çözümleme aracı; özelliklerini belirleyerek, 
karşılaştırarak ve geliştirerek bir kategoriyi titizlikle incelemektir.

Ek yorum gerektiren öğelerden ikincisi, kuramsal sıfatıyla birlikte kullanı-
lan üç öğedir. Bunlar, duyarlık, örneklem ve olgunluktur. Kuramsal duyarlık, araş-
tırmacının verileri olduğu haliyle gerçek kabul etme ve böylelikle de bu verileri 
kuramsal olasılıklarını gözden kaçırma eğilimine karşı koymasına işaret eder. 
Açık kodlamada olduğu gibi verilerin açılıp ayrıştırılması, incelenen konunun 
kuramsal olasılıkları hakkında düşünmenin açılması demektir. Kuramsal örnek-
leme temellendirilmiş kuram araştırmasındaki verilerin toplanması ve çözüm-
lenmesi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Yeni veriler kuramsal açıdan yeni hiçbir şey 
üretmediğinde kuramsal olgunluğa ulaşılır. Olgunluk kuramın kavramsal olarak 
tanımlanmış olduğunu teyit etmek için gereklidir.
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Öğelerden üçüncüsü, temel sosyal sorun ve temel sosyal süreç kavramla-
rı ile ilgilidir. Temel sosyal sorun incelemeye konu olan kişilerin temel mesele 
veya sorunlarına işaret eder. Temel sosyal süreç ise,asıl olarak bu kişilerin bu 
temel sosyal sorun ile uğraşırken ne yaptıkları ile ilgilidir. Bir şeyin süreç olarak 
nitelendirilebilmesi için zaman boyunca ortaya çıkması ve zaman içinde deği-
şimler göstermesi ve aşamalarının olması gerekir. Temellendirilmiş kuram araş-
tırmasındaki temel kategori genellikle temel bir sosyal süreç olacaktır. Çünkü 
temellendirilmiş kuram araştırmaları genellikle insanların belirli durumlarda 
karşılaştıkları sorunlarla baş etmeleri sürecinde ortaya çıkan örüntüleri keşfet-
mek ve bunların görünümlerini ortaya koymak amacındadır. Bütün bunlar te-
mellendirilmiş kuramı anlamaya yardım ettiği gibi genel olarak pek çok farklı 
davranış hallerinin araştırılması konusunda işe yarar düşünme tarzlarıdır (Pun-
ch,2011,s.206-208).

Eleştiriler

Temellendirilmiş kurama yönelik yapılan eleştiriler de vardır. Bunlar:

Önceki çözümlemeleri yönlendiren zımni kuramları göz ardı etmesi eleşti-
rilmiştir.  Bunun kuramların sınanmasından çok türetilmelerinde daha açık gö-
rüldüğünü ve boş deneyciliğe dönüşebileceğini ifade etmektedir. 

Bazı terimlerin açıkça tanımlanmaması, bazı terimlerin retorik ve çoğu kez 
yanıltıcı olma olasılığının bulunması bir başka eleştiri konusudur. Temellendiril-
miş kuram çözümlenmesindeki işlemleri bir araya getirme girişimlerinin özgün 
haliyle yöntemin ruhuna aykırı olduğu uyarısında bulunulmaktadır. 

Temellendirilmiş kuram kuramlaştırma konusunda izlenecek tek yol değil-
dir. Bütün nitel araştırmalar, her koşulda kuram inşa etme, geliştirme ve sınama 
ile ilgili değildir. Ama eğer araştırmacılar gizli kuram ile toparlanıp koşarlarsa, en 
iyi nitel soruşturmayı kaçırma riskinde bulunurlar. 

Yöntemle ilgili bir kaygı ( ve sadece gizli kuramda değil) bir tür güvenilir 
bilginin serabını oluşturmasıdır ve bu en sonunda yöntemden çok mesaja önem 
vermeye yol açar. Gömülü kuramı kullanmak, basit düşünmenin reddi demektir. 
Uygulayıcılar (ve insan olarak), anlam oluşturmak için bilinen şeylerin ve bilinen 
yolların açık bir şekilde reddine yol açar. Uygulamalı sosyal bilimlerde niteliksel 
metotların geçerliliğinin kabulüne büyük katkısı olduğundan biraz şüphe edile-
bilir.
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Eleştirilere Rağmen Neden Gömülü Teori?

46 yıldan beri, gömülü teori geniş bir araştırma yelpazesinde kullanılmak-
tadır ve özellikle eğitim ve sağlık araştırmaları gibi alanlarda sosyal analiz me-
todu olarak kabul edilmektedir. Birçok eleştiriye rağmen, teorinin kullanımının 
bir araştırma bulgularının yayınlanmasında görünürde hala geçerli olduğu için 
eğitimciler arasında övgü almaya devam etmektedir. Örneğin, Harry ve arkadaş-
ları, 2005.  

Strauss ve Corbin (1997) gömülü teori metotlarının teoriyi oluştururken 
araştırmacının asıl amacı niteliksel araştırmayı sürdürmek olduğunda en etkili 
ve yaygın olarak kullanılan metotlar olduğunu belirterek teorinin çağdaş vazi-
yetini özetlemişlerdir. Gömülü teori,  teori üretiminde bir dizi prosedür ve araç 
ortaya koyar. Bu nedenle, yaygın olarak kullanılır ve erişilebilir ve nitel araştır-
mada ayrıntılı açıklanan bir metot olarak itibarı büyümüş ve gelişmiştir (Thomas 
&James, 2006,s.767-795).

Bir Gömülü Teori Çalışmasının Değerlendirilmesi İçin Kriterler

Araştırma projesinin başarısı ürünleri (sonuçları) tarafından değerlendiri-
lir. Çalışma tasarımı ve yöntemleri, bulgular, teorik formülasyonlar ve sonuçlar 
sözlü olarak sunulmadıkça ki bu bir alışılmadık durumdur yayın yolu ile değer-
lendirilmektedir. Ancak bunlar nasıl ve hangi kriterlere göre değerlendirilecek-
tir? 

Araştırma Süreci İçin Kriterler

Kriter 1: Orijinal örnek nasıl seçilmiştir? Seçici örneklemeyi ne gömmüş-
tür? 

Kriter 2: Hangi ana kategoriler ortaya çıkmıştır? 

Kriter 3: Bu ana kategorilerine işaret eden olay ve eylemler hangileridir?

Kriter 4: Hangi kategorilerin temelinde teorik örnekleme ilerlemiştir? 
Yani, teorik formülasyonlar verilerin toplanmasını nasıl yönlendirmiştir? Teorik 
örnekleme yapıldıktan sonra bu kategoriler temsilci olduğunu hangi ölçüde ka-
nıtlamıştır? 

Kriter 5:  Hipotezlerin hangileri kategoriler arasındaki kavramsal ilişkilere 
uygundur ve hangi zemin üzerinde formüle edilip test edilmiştir? 

Kriter 6: Hipotezlerin başta görülene uygun olmadığı durumlar olmuş mu-
dur? Bu farklılıklar ne kadar dikkate alınmıştır? Hipotezleri nasıl etkilemiştir? 
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Kriter 7: Temel kategori nasıl ve neden seçilmiştir? Bu seçim ani midir ya-
vaş yavaş mıdır, zor mudur,  kolay mıdır? Nihai analitik kararlar neye dayanarak 
yapılmıştır?

Gömülü teori araştırmacısı bu bilgileri sağlıyorsa okuyucular bu kriterleri 
araştırmacının karma yöntem yeterliliğini değerlendirmek için kullanabilirler. 

Bulguların Deneysel Gömülüşüne İlişkin Kriterler

Kriter 1: Kavramlar oluşturulmuş mudur? Herhangi bir gömülü teorinin 
hatta herhangi bilimsel teorinin temel yapı taşları aslında bir verinin içine gömü-
lü birer kavram dır. Sorulması gereken sorular şunlardır: 

Kodlama, kategorileme aktivitesi ile sağlanabilir mi? Ya da en azından kav-
ramlar kullanılabilir mi, ve kaynakları nelerdir? 

Eğer kavramlar genel kullanımlardan edinildiyse (örneğin “belirsizlik” 
gibi) fakat teknik kullanıma tabi tutulmadıysa, o halde bunlar gömülü teorinin 
kavramları değildir çünkü onlar aslında tam olarak verinin içine gömülü değildir.

Kriter 2: Kavramlar sistemli bir şekilde ilişkin midir? Bilimsel oyunun adı 
kavramsal bağlantılar yoluyla sistematik kavramsallaştırmadır. O halde sorulma-
sı gereken soru şudur: Bu bağlantılar yaratılmış mıdır ve verinin içine gömülü 
olup olmadığı fark ediliyor mudur? Bağlantılar ayrıca sistematik bir şekilde yeri-
ne getirilmiş midir? Diğer nitel yazılarda olduğu gibi, bağlantıların hipotez listesi, 
önerme ya da diğer resmi terimler olarak sunulması olası değildir fakat yayının 
metni boyunca işlenmiştir.

Kriter 3: Pek çok kavramsal bağlantı bulunmakta mıdır? Kategoriler iyi ge-
liştirilmiş midir? Kavramsal yoğunluğa sahip midir? Eğer sadece birkaç belirli 
kavramsal ilişki varsa (gömülü ve sistematik bir şekilde belirlenmişse bile) bu 
teorinin genel gömülmesi açısından birkaç istenilen şey bırakır. Bir gömülü teori 
kendi alt kategorileri ve paradigma özellikleri koşulu, bağlam, eylem/etkileşim 
(strateji) ve sonuç arasındaki kategoriler açısından sıkıca bağlantılı olmalıdır. Ay-
rıca yazının büyük kısmında bahsedildiği gibi kategoriler teorik açıdan yoğun ol-
malıdır (yani boyutlandırılmış birçok özelliği olmalıdır). Teoriye açıklayıcı gücü 
veren paradigma özellikleri ve kategorilerin yoğunluğu açısından sıkı bağlantı-
lardır. Bu olmadan teori tatmin edici olamaz.  

Kriter 4: Teorinin içine yerleşik çok çeşitlilik var mıdır? Bazı nitel çalış-
malar sadece tek bir olguyu bildiri, hangi koşullar altında ortaya çıktığını çok az 
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miktarda ele alır, ve olguyu karakterize eden sadece birkaç eylem/etkileşimi ve 
sınırlı sayı veya aralıktaki sonuçları belirtir. Buna karşılık, bir gömülü teori mo-
nografi çeşitlerinin aralığı ve kaynağı olan verilerle ilişki içersinde verilen spesi-
fiklik açısından değerlendirilmelidir.

Yayımlanmış bir makalede ele alınan varyasyonlar aralığı daha sınırlı ola-
bilir fakat yazar en azından bütün çalışmanın belirtmeleri içerdiğini önermesi 
gerekir. 

Kriter 5: Araştırılan olguyu etkileyen geniş koşullar açıklamasında yer al-
makta mıdır? Gömülü teori tipi bir araştırma, analize katılan açıklayıcı koşulların 
araştırılan olguya doğrudan alakası olanlarla sınırlandırılmamasını gerektirir. 
Yani, bu analiz daha makroskobik kaynaklardan türeyen koşulları göz ardı ede-
cek kadar mikroskobik olmamalıdır. Örneğin, ekonomik koşullar, sosyal hareket-
ler, eğilimler, kültürel değerler gibi. 

Kriter 6:  “Süreç” dikkate alınmış mıdır? Süreçte herhangi bir değişikliği 
veya hareketi belirlemek ve belirtmek gömülü teori araştırmasının önemli bir 
parçasıdır. Herhangi bir değişiklik, oluşmasına sebep olan koşullarına bağlan-
ması şarttır. Süreç aşamalar veya evreler olarak veya zaman içersinde egemen 
koşullara tepki olarak meydana gelen eylem/etkileşim alışkanlığı ya da hareketi 
olarak da nitelendirilebilir.

 Kriter 7: Teorik bulgular önemli gözükmekte midir? Hangi ölçüde? 
Önemli olup olmaması teorinin göreli öneminin genel anlamda ilerideki çalış-
malara teşvik olması ve birtakım olgu hakkında faydalı açıklama getirebilmesi 
açısından değerlendirilir. Eğer araştırmacı verilerin yansıttığını hiçbir hayal gücü 
veya iç görü kullanmadan gömülü teorinin yöntemini uyguluyorsa (çünkü iyi bi-
linen olgular dışında gerçekte ne söylediklerini göremezler) o halde yayımlanan 
bulgular başarısız olarak değerlendirilebilir. Hatırlanmalıdır ki, araştırmacı ve 
veri arasında bir etkileşim vardır ve hiçbir metot (ve kesinlikle gömülü teori de 
buna dahil) bu etkileşimin yaratıcı olmasını temin edemez. Bu analitik kabiliyet, 
teorik duyarlılık ve eylem/etkileşim inceliklerine duyarlılık (artı bulguları ilet-
mek için yeterli yazma yeteneği) olmak üzere araştırmacının üç özelliğine bağ-
lıdır.  Tabi ki bir yaratıcı etkileşim de toplanan veya kullanılan verinin kalitesine 
bağlıdır. Bir yaratıcı olmayan analiz teknik açıdan araştırmacının teorik amaçları 

Nitel Bir Araştırma Deseni Olarak Gömülü Teori 



226

için yeterli olabilir. Araştırmacı ya verilerin dolgun kaynaklarından yararlanma-
mıştır ya da yeterince veri toplamamıştır.

Sonuçla İlgili Kriterler

Çalışma yayınlandığı zaman eğer araştırma sürecinin tüm bileşenleri açıkça 
ortaya konulmuş ve içinde yeterli miktarda ipucu var ise, o halde sunulan teori 
veya teorik formülasyonlar inandırıcılık açısından değerlendirilebilir. Teorinin 
hani koşullar altında gerçek ile uyuştuğunu, pratik ve teorik açıdan faydalı olup 
olmadığını ve kendini ifşa edip etmediği muhakeme edilebilir. Araştırmacılara 
ise, işlemlerinin ne kadar kesin ve doğru olduğu ve bu işlemlerin olası yetersiz-
liklerinin farkındalığı kazandırılabilir. Diğer bir deyişle, çalışmalarının sınırlama-
larını belirleyip bildirmeleri mümkün olacaktır (Corbin & Strauss, 1990, s.418 
– 427).

  

  GÖMÜLÜ KURAM UYGULAMA ÖRNEĞİ 1

ÇOCUKLUKLARINDA YAŞADIKLARI CİNSEL İSTİSMARIN ÜSTESİNDEN GELMİŞ 
KADINLARIN HAYATTA KALMA VE BAŞ ETME YAPILARI

  Susan L. Morrow        Mary Lee Smith 
   Utah Üniversitesi         Arizona State Üniversitesi  

                                                  

Bu nitel çalışmada çocukluklarında yaşadıkları cinsel istismarın üstesinden 
gelmiş 11 kadının bireysel hayatta kalma ve baş etme yapılarını incelenmiştir. 
Ayrıntılı görüşmeler, 10 haftalık bir odak grubu, belgesel kanıt ve katılımcıyı ta-
kip kontrolleri ile işbirlikli analiz kullanılmıştır. 160’ın üzerinde bireysel strateji 
kodlanmış ve incelenmiştir ve sonuçta:  

 a)  Hayatta kalma ve baş etme stratejilerinin altında yatan nedensel ko-
şullar,

 b)  Bu nedensel koşullardan doğan olgular, 

 c)  Strateji geliştirmeyi etkileyen bağlam, 

 d)  Strateji geliştirmeyi etkileyen müdahil durumlar, 

 e)  Hayatta kalma ve baş etme stratejilerinin kendileri, 

 f)  Bu stratejilerin sonuçlarını tanımlayan kuramsal bir model geliştiril-
miştir.

M.Zeki Ilgar ve Semra Coşgun Ilgar



227

Kuramsal modelin her biriminin alt kategorileri tanımlanmış ve sözlü ileti-
şime dayalı veri ile yansıtılmıştır. Danışma psikolojisi araştırması ve uygulaması-
nın çıkarımları adlandırılmıştır.

Çocuklara yönelik cinsel istismar ABD ve Kanada’daki kadınların %20 ve 
%45i, erkeklerin %10 ve %18i çocukken istismara uğradığı tahminleriyle bula-
şıcı seviyede var olmaya devam ediyor gözüküyor. Uzmanlar bu rakamların en 
düşük tahminler olduğu konusunda hemfikir (Geffner, 1992; Wyatt&Newcomb, 
1990). Bir üniversitenin rehberlik servisinde yardım isteyen öğrencilerin yakla-
şık üçte birinin çocukken istismara uğradığı belirtilmiştir (Stinson ve Hendrick, 
1992). Çocuk istismarının sonucunda ortaya çıkan psikolojik ve fiziki belirtilerin 
ciddiyet ve yaygınlığı, tedavi yöntemleri ve ciddi psikolojik belirtiler göstererek 
yardım isteyen fazla sayıdaki normal bireylerle ilgili kargaşa yüzünden, çocuk-
luktaki cinsel istismarın sonuçlarını daha iyi anlamak için kuramsal bir çerçeve-
ye ihtiyaç vardır.

Sonuçlarını anlama çocukluktaki cinsel istismarın ve karşılık vermenin iki 
temel modu belirti ve yapı yaklaşımlarıdır. Aynı şekilde araştırmacılar ve danış-
manlar da çocukluktaki cinsel istismara yönelik belirti-odaklı yaklaşımı benim-
semişlerdir. Cinsel istismarın sonuçlarını uzun bir belirtiler listesi şeklinde tasvir 
etmek hem akademik hem günlük literatürün bir özelliğidir. Brier ise, cinsel kur-
ban olmanın ilişkilendirme yapıları ve temel etkilerin tanımlanmasını, belirtile-
rin aksine, savunan daha geniş bir bakış açısını teşvik etmiştir. Mahoney, kişisel 
anlamın veya gerçeklik yapılarının altında yatan özü sıralama süreçlerini örtük, 
derinlere kurulu değerlik, gerçeklik, kimlik ve güç olarak anlatmıştır.  Duygu, 
düşünce ve davranış kalıplarının gelişimini yönlendiren, öz ve dünyaya yönelik 
örtük kuramları anlamanın önemini vurgulamıştır. Hayatta kalma ve baş etme 
incelemesine yapı odaklı bir yaklaşım, özü sıralama süreçleri ile bu belirtileri iliş-
kilendirmenin yanı sıra, günümüzde bu alanı betimleyen belirti bilimindeki kar-
gaşaya düzen getirecek kavramsal bir çerçeve geliştirme olanağını sunmuştur.

 Bazı yazarlar cinsel istismar travmasıyla baş etme yöntemlerini birbiriyle 
ilişkilendirmiştir. Yine de geleneksel baş etme yöntemleri, kadınlar ve istismar-
dan kurtulanların yaygın olarak kullandığı duygu odaklı ve kaçınmacı baş etme 
tarzlarını problemli hale getirme eğilimi göstermiştir. Strickland, danışmanların, 
belirli baş etme yöntemlerinin etkinliğini belirlerken bir bireyin yaşam koşul-
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larını doğru bir şekilde değerlendirmesinin önemini vurgulamaktadır.  Banyard 
ve Graham Berman, baş etme sürecinde bir arabulucu olarak, gücü incelemeye 
ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Cinsel istismar kurbanı olan çocuk doğası gereği 
güçsüzdür. Bu yüzden, bu grubun baş etme yöntemlerinin yeniden incelenmesi-
ne özel itina gösterilmelidir. 

Bu araştırmanın amacı, çocukken cinsel istismara uğrayan kadınların ya-
şanmış tecrübelerini anlamak ve hayatta kalma ve istismarla baş etme şekillerine 
dair kuramsal bir model oluşturmaktır. Hoshmand’ın da dediği gibi, nitel araştır-
ma stratejileri, özellikle katılımcıların duygularına ve bakış açılarına hitap etmek 
için uygundur. Ayrıca, doğal yöntemlerin araştırmacının derin yapısal işlemlere 
girebilmesini sağladığını öne sürmektedir.

Çocukluktaki cinsel istismar iddialarının doğruluğuna, özellikle de sözde 
kurbanların, istismar deneyimlerinin bir kısmını veya tamamını unuttuğu veya 
bastırdığı düşünülürse, büyük derecede dikkat çekilmiştir. Loftus, cinsel istismar 
alanında çalışan psikologları dikkate çağırarak ve bastırılmış gerçek anıların do-
ğasına dair devamlı araştırmaya davet ederek, geri kazandırılan anıların gerçeğe 
uygunluğunu doğası gereği belirlemenin zorluklarını özetlemiştir.  Yapılandırma-
cı yaklaşım, Loftus’un endişelerinin önemini kabul etse de, odağı bir bireyin eşsiz 
dünya görüşü gerçeğine karşıt olarak yaşayabilirliği (faydayı) değerlendirmeye 
yöneltir. Bu görüşle uyumlu olarak, her gönüllünün kendisini istismardan kurtu-
lan kişi olarak tanımlaması son araştırmaya dahil olmanın kriteridir ve onun ha-
yatta kalma ve baş etme tanımı araştırmanın başlangıç noktasıdır. Katılımcıların 
hikayeleri ön değerde onların olgusal gerçeklikleri olarak kabul edilmiştir.

Bu gerçeklikleri soruşturmanın ana metodu temellendirilmiş kuramdır. 
Verinin sistematik birikimi ve analizinde ve kuramsal bir model oluşturmada 
yardımcı olan nitel bir araştırma metodudur. Veri analizi yarı yapılandırılmış, 
ayrıntılı görüşmelerin kayıtlarına ve hayatta kalma ve baş etmenin araştırma ör-
neklemi için ne ifade ettiğine odaklanan 10 haftalık bir grubun video kasetlerine, 
örneklemin günlükleri ve ilgili diğer yazılarındaki belgesel kanıtlara ve Susan L. 
Morrow’un saha notları ile günlüklerine dayandırılmıştır.

                       Yöntem  

Nitel araştırma yöntemleri, özellikle insanların deneyimlerine yükledikleri 
anlamları ortaya çıkarmak için çok uygundur. Katılımcıların istismar deneyim-
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lerine yönelik anlayışlarını açığa kavuşturmak için seçilen yöntemler şunlardır: 

a) Veri üzerine önceden belirlenmiş sınıflamaları kabullenmek yerine, etki-
leşime geçerek kodlar, kategoriler ve temalar oluşturmak, 

b) Veriden işleyen hareketle hipotezler ve iddialar oluşturmak ve örnekle-
min istismar, hayatta kalma, baş etme deneyimleri yazılarını incelemek.

     Örneklem 

Araştırma örneklemi,  çocukken cinsel istismara uğramış, yaşları 25 ve 72 
arasında değişen, 11 kadındır. Bir kadın Afro Amerikalı, diğeri Batı Hint Adala-
rındandır ve geri kalanlar Kafkaslar’dır. 3 tanesi, lezbiyen, 1 tanesi biseküsel ve 
7 tanesi de heteroseksüeldir. 3 kadın fiziksel engellidir. Katılımcıların eğitim se-
viyeleri eşit mezuniyet derecesinden yüksek lisans mezununa kadar değişiklik 
göstermektedir.

Taciz deneyimleri, bir aile dostunun tek seferlik tacizinden tutun 18 yıl bo-
yunca sürekli devam eden çoklu faillerin sadistik tacizine kadar gitmektedir. İlk 
tacizin yaşı bebeklikten 12 yaşa kadar uzanmaktadır, taciz 19 yaşına kadar de-
vam etmektedir. Tüm örneklem, tek bir 12 basamaklı oturumdan, yıllar süren 
psikoterapilere kadar danışmanlık veya iyileşme süreçlerinde bulunmuşlardır.

 Araştırmada yer alan örneklem, cinsel istismardan kurtulan kişilerle çalış-
ma üzerine deneyimleri ile tanınan terapistler tarafından Güneybatı’daki büyük 
bir metropol civarından seçilmiştir. Her psikolojik danışmana çalışmayı ayrıntılı 
bir şekilde anlatan bir mektup gönderilmiş, benzer bir mektup ta, bundan istifa-
de edebilecek veya çalışmada yer almakla ilgilenen danışanlara verilmek üzere 
eklenmiştir. İlgilenen danışanlar sırayla araştırmacı Susan L. Morrow’u aramış-
lardır. 12 danışandan 11’i araştırma örneklemi olmuş, 12.si şahsi nedenlerden 
dolayı katılmayı reddetmiştir.

Muhtemel örneklemlerle Susan L. Morrow ile irtibata geçtiklerinde, incele-
menin amacı ve kapsamı görüşülmüş ve bir ön görüşme için randevu verilmiştir. 
Görüşmenin başında, gizlilik ve katılımdan doğabilecek olası duygusal sonuçla-
ra vurgu yapılarak bilgilendirilmiş rıza konuşulmuştur. Bir danışan rızasına dair 
imzayı attıktan sonra sesli kayıt veya videoya alma başlamıştır.  Her danışan araş-
tırmada kendi rumuzunu seçmiş ve araştırma basılmadan önce ondan yapılan 
alıntılar veya diğer bilgileri gözden geçirme fırsatı verileceğine dair söz verilmiş-
tir.
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       Veri Toplama Yöntemleri

Cinsel istismardan kurtulan 11 örneklemin her biri, 60 ile 90 dakika ara-
sında değişen ayrıntılı, açık uçlu bir görüşmeye katılmıştır.  Burada şu sorular 
sorulmuştur: 

 “Şu anda benimle paylaşabileceğin kadarıyla, cinsel istismara uğradığın-
da sana neler oldu, anlat” ve “hayatta kalmanı sağlayan ana yöntemler nelerdi?”. 
Morrow’un cevapları aktif dinleme, empatik yansıtma ve minimal cesaretlendi-
ricililer içermektedir. 

İlk görüşmeden sonra, görüşülen 11 kişiden 7’si odak grubu katılımcıları 
olmuştur.  4 tanesinden 2’si grup başladıktan sonra görüşüldüğü için ve diğer 
ikisinin de başka işleri olduğu için gruptan çıkarılmıştır. Grup, hayatta kalma ve 
baş etmeye odaklanan inter aktif bir ortam sağlamıştır.  İlk görüşmede örneklem 
“kurban”, “hayatta kalma” ve “baş etme” kelimeleri ile ilgili beyin fırtınası yap-
mıştır.  Grup takip oturumları, örneklemin veri analizi ve onların kendi araştırma 
sorularından doğan kategorileri keşfiyle İlkine dayandırılarak gerçekleştirilmiş-
tir.  Bu da Morrow tarafından tavsiye edilmiştir. Morrow, başlangıçta daha pasif 
bir müdahaleden sonlara doğru tam katılmacı bir role bürünerek, araştırmacının 
katılımcı rolünü üstlenmiştir. 

Analizin temel özelliği Morrow’un öz yansıtmalarıdır.  Morrow’un şahsi öz-
nel deneyimleri kaydedilmiş ve bunu takiben örtülü çatışmalar ve varsayımlar 
incelenmiştir. Belgesel kanıtlar, veri bütününü tamamlamıştır. Bu veri, katılım-
cıların hem bağlantılı olarak hem de projeden bağımsız yazdıkları günlükleri, 
sanatsal üretimleri ve katılımcıların yaşamlarının önceki zamanlarından kalma 
şahsi  yazıları içermektedir..

   Veri Toplama Analiz ve Yazma

Nitel araştırmada kesinliğe yönelik ana endişe, kanıtsal yeterliktir. Bu da 
alanda yeterli zaman, ve veri olarak kullanılan kanıt bütününün kapsam genişli-
ğidir. Veri, 220 saatin üzerindeki 165 saatten fazla süren görüşmeler ve 16 aydan 
fazla bir zaman zarfında örneklemin izleme etkileşimini içeren 24 saatlik grupla 
psikolojik danışma oturumları,  sesli ve görsel kayıtlardan oluşmuştur. Veri esası, 
yazılar, saha notları, katılımcılarla paylaşılan belgeler gibi 2000’in üzerinde say-
fayı içermiştir. 

Analitik süreç veriye dahil olmaya dayandırılmış ve temellendirilmiş ku-
ram teorisini karakterize eden düzenleme, kodlama ve karşılaştırmaları tekrar 
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etmiştir. Analiz, bireysel sözcük, tümce ve cümlelerden oluşan metnin dakika-
lık bölümlerinin incelemesi olan açık kodlama ile başlamıştır.  Srauss ve Corbin 
açık kodlamayı, veriyi parçalara bölen, bazı kategorilerini, onların özelliklerini 
ve boyutsal yerlerini tanımlamamıza izin veren olarak tanımlamaktadır. Örnek-
lemin dili hayatta kalma ve baş etme yöntemleri için, Nvivo kodları denilen kısa 
betimleyiciler tarafından tanımlanan, kod ve kategori belirtkelerinin gelişimine  
rehberlik etmiştir. Bu kod ve kategoriler, gittikçe artan karmaşık ve müdahil ka-
tegorileri sunarak sistematik bir şeklide kıyaslanmış ve zıtlıkları görülmüştür.

Morrow aynı zamanda analitik süreci zenginleştirmek ve belgelemek, örtü-
lü düşünceleri açık hale getirmek ve veri programını genişletmek için, analitik ve 
öz-yansımalı notlar yazmıştır. Analitik notlar, sorular, düşünceler ile gelişmekte 
olan kuram ve veriye yönelik spekülasyonlardan oluşmuştur. Analizin verileri su-
nulurken iki not tarzına da yer verilmiştir. Analitik notlar toplanmış ve kodlar ile 
yeni gelişen kategorilere gönderme yapması için analitik bir günlük tutulmuştur. 
Kodları kategorilerin altında düzenlemek ve yeniden düzenlemek için hareket 
ettirilebilen etiketleri olan büyük karton posterler kullanılmıştır.

Açık kodlamayı,  veriyi kategori ve alt kategorileri arasında bağlantılar 
oluşturarak veriyi toparlayan eksensel kodlama takip etmiştir. Bu aşamadan ka-
tegoriler doğmuş ve bunlar Nvivo kategorisi etiketleri olarak atanmışlardır. Son 
olarak, seçici (selektif) kodlama gelmiştir. Seçici kodlama, ana yöntemini seçme, 
onu diğer kategorilere ilişkilendirerek bu bağlantıları örnekleri doğrulama veya 
yalanlama için araştırma yaparak, doğrulamak ve ileri düzenleme ve geliştirme-
ye ihtiyaç duyan kategorileri doldurma sürecidir. 

 Kod ve kategoriler doygun yeni analiz yeni kod veya kategoriler üretme-
meye başlayana kadar ve temellendirilmiş kuram paradigma modelinin ana ka-
tegorilerine tüm veriler katılır hale gelene kadar düzenlenmiş, kıyaslanmış ve 
karşılaştırılmıştır.  Ana durumun kriterleri şunlardır:

1. Bir kategorinin diğer kategorilere kıyasla merkeziliği, 

2. Veride görülme sıklığı, 

3. Her şeyi içermesi ve diğer kategorilere bağlanma kolaylığı, 

4. Daha genel bir kuram için çıkarımların netliği, 

5. Kategorinin detayları işlendikçe kuramsal güce olan yönelimi,

6. Boyutlar, özellikler, koşullar, sonuçlar ve stratejiler yönünden maksi-
mum varyasyona olanak tanıması.
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Fine’ın araştırma yapılanların sesine tek araç olmanın ötesine geçilmesi  
yönündeki tavsiyelerine uyularak, araştırmacılar, örneklemi araştırma grubu-
nun önemli üyeleri olarak dahil etmek istemişlerdir.  Sonuç olarak grubun ta-
mamlanmasının ardından sonra 7 grup üyesine odak grubundaki verinin yar-
dımcı analisti olmaları teklif edilmiştir. 4’ü bunu kabul etmiş,  2’si bu aşamada 
asıl taahhütlerini aşmamayı tercih ederek katılımlarını sonlandırmışlardır, bir 
üçüncüsü fiziksel sorunlardan dolayı reddetmiştir. 4 yardımcı analist yardımcı 
katılımcı araştırmacıları olarak adlandırılmıştır. Morrow ile bir yıl boyunca gö-
rüşmeye devam etmişlerdir. Örneklem onayının ana kaynağı olarak görev almış-
lardır, katıldıkları grup oturumlarının video kasetlerini incelemişler,  kategoriler 
önermişler, oluşan kuram ve modeli gözden geçirmişlerdir. Örneklemden seçilen 
yardımcı araştırmacılar veri analizinde işbirliği yapmak için Morrow tarafından 
onlara öğretilen temellendirilmiş kuram ilkeleri ve prosedürlerinin yanı sıra do-
ğal sezgilerini de kullanmışlardır.

Morrow her hafta disiplinler arası nitel araştırma kolektifiyle veri toplama, 
analiz, araştırma tanımının yazılması için bir araya gelmiştir.  Grup Le Comte ve 
Goetz (1982)’in de dediği gibi analiz ve yazının akran incelemesini temin etmiş 
böylece araştırmacı ve kuramsal hassasiyeti artırmış, selektif dikkatsizliğin üs-
tesinden gelinmiş ve ortam algısı geliştirilmiştir (Glaser, 1978; Lincoln&Guba, 
1985).

Sorumluluk, örneklem ve iş arkadaşlarıyla süre giden konsültasyonlar ve 
araştırma sürecinin, kodlar, kategoriler ve modelin dönüşümünü ana hatlarını 
gösteren denetim izi elde ederek sağlanmıştır(Miles&Huberman, 1984). Dene-
tim izi araştırma aktivitelerinin kronolojik anlatı girdilerinden oluşmaktadır.  
Bunlar da girdi öncesi kavramsallaştırmalar, alana giriş, görüşmeler, transkrip-
siyon, öncelikli kodlama çabaları, analitik aktiviteler hayatta kalma ve baş etme 
kuramsal modelinin değişimidir.

Denetim izi ayrıca incelemenin temelini oluşturan 166 adet Nvivo kodunun 
listesini içermiştir.   İspata yönelik insan bilişsel önyargılarından dolayı (Maho-
ney, 1991), onay elde etmek için (Erickson, 1986) kanıtı yalanlamaya yönelik 
aktif bir araştırma gerekmiştir. Analizin sonucunda yapılan bazı savların yanlış-
lığını ispatlamak için veriler taranmıştır. Erickson (1986) tarafından da tavsiye 
edildiği üzere, uyumsuz vaka analizi gerçekleştirilmiş ve katılımcılardan uyum-
suzlukların sebeplerini belirlemeleri istenmiştir.
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    Sonuçlar

Staruss ve Corbin’in (1990) bakış açısından dönüştürülen ve yeni araştır-
madan geliştirilen, çocukluktaki cinsel tacizden kurtulma ve onunla baş etmeye 
yönelik temellendirilmiş kuram modeli şekil 1’de görülmektedir:

 Cinsel İstismara Yönelik Nedensel Koşullar Olgusu

 Veriden, cinsel istismarla ilgili belirli olgusal deneyimlerle sonuçlanan, 
iki nedensel koşul ortaya çıktı. Bu nedensel koşullar:

 a)Kültürel normlar, 

 b)Cinsel istismar şekilleridir.

 Baskın olma, teslimiyet, şiddet, kadınlara kötü davranma, istismarı inkar 
ve çocukların güçsüzlüğü gibi kültürel normlar cinsel istismarın işlendiği ana 
konuyu oluşturmuştur. Paula’nın (tüm isimler rumuzdur) deneyimleri bu norm-
lardan bazılarını sergilemiştir. Babası baskınlığını annesine fiziksel ve cinsel is-
tismarla ve Paula ile annesine (…) şeklindeki müstehcen ifadelerle dayatmıştır. 
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Arzulu bir porno okuyucusudur ve sürekli Paula’yı banyoya çağırıp ona kendi 
dergilerden resimler göstermiştir.  Onun küvette veya havuz kenarında güneşle-
nirken fotoğraflarını çekmiştir. Babasının ona yönelik istismarının çoğunu “ger-
çekten tahmin edemeyeceğiniz kadar fiziksel, eşek sudan gelinceye kadar döver-
di” olarak anlatmıştır. Audre, cinsel tacizcisinin onu “sadece” bir kez dövdüğünü 
belirttikten sonra “aslında beni bir daha hiç öyle kırbaçlamadı. Bir daha asla. Ve 
hiç bunu yapmak zorunda kalmadı. Ona ne zaman dirensem, sadece bana ba-
kardı” yorumunu yapmıştır. Baskınlık, şiddet ve çocukların güçsüzlüğü Audre’nin 
hayatında bir noktada onun istismarına ortam oluşturmak için birleşmiş, tıpkı 
istismarı inkar veya hayatındaki önemli insanların istismar potansiyeli ve diğer 
kurbanların hayatlarında olduğu gibi. Yaşlı bir komşusu tarafından cinsel istis-
mara uğradıktan sonra Liz anne babasına komşusunun çektiği fotoğrafı göster-
mek için eve götürtürmüş ve Liz anlatmaya devam ediyor “annem gözümün içine 
baktı ve ‘sana birşey yapmadı, değil mi?’ dedi”. Korktuğu için Liz “hayır, bana bir 
şey yapmadı” demiştir.

 İkinci nedensel koşul işlenmiş cinsel istismarın değişik şekillerinden 
oluşmuştur. İstismarlar dokundurma, özel hayata müdahalede bulunarak teca-
vüzde bulunma ve dolu silahı cinsel organa sokmaya kadar gidiyor. Bu istismar 
şekilleri veri analizi yoluyla beş kategoriye ayrılmıştır. Bunlar: Fiziksel olmayan 
cinsel istismarlar, fiziksel sarkıntılık, cinsel eylemlerde bulunmaya zorlanma,  pe-
netrasyon ve cinsel işkencedir. 

 Tüm kurbanlara uygulanmış olan fiziksel olmayan cinsel tacizler, suçu 
işleyenlerin cinsel konuşma yapmaları, çocuğu seksi pozlarda veya çıplak ola-
rak fotoğraflamak, kendi cinsel organını çocuğa gösterme, cinsel alaylar ve dalga 
geçme, çocuğun önünde cinsel faaliyette bulunmak ve çocuğu cinsel faaliyete ka-
tılmaya davet etmekten oluşmuştur. Tüm örneklemin yaşamış olduğu bir diğer 
deneyim de fiziksel sarkıntılık da şunları içermiştir:  Cinsel dokunma, çimdik-
leme, dürtme, gıdıklama ve çocuğa nesnelerle okşamak, çocuğun üstündekileri 
veya kıyafetlerini çıkarmak, cinsel temasın gerçekleştiği şekilde çocuğu tutmak, 
çocuğa mastürbasyon yapmak, sağlık ve temizlik için gerekli olan eylemleri aşa-
rak çocuğun cinsel organlarını yıkama ve incelemede aşırıya gitme ve çocuğa oral 
seks yapma. Örneklemin 7’si mastürbasyon, kadın veya erkek organına oral seks 
uygulama gibi cinsel eylemde bulunmaya zorlanmıştır. Kurbanlardan en az 5’i, 
parmak, el, penis, silah, bıçak veya diğer aletlerle vajinal, ağızdan ya da anal ola-
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rak penetrasyona uğramış, diğer 4’ü amnezik dönemden dolayı penetrasyondan 
emin değildir.

Kültürel Normlar Ve Cinsel İstismar Şekillerinden Doğan Olgular

Nedensel sonuçlar, kurbanların maruz kaldığı kültürel normlar ve cinsel 
istismar şekilleri, katılımcıların anlattığı şekliyle öznel olgu türünde 2 ana kate-
goriye ayrılmıştır: a.Kurbanların tehditkar veya tehlikeli olarak algıladıkları duy-
gulara boğulmak, b.Umutsuzluk, güçsüzlük ve kontrol eksikliği yaşamadır. 

Bu kategoriler Herman’ın (1992)’ın  “travmatik olayın dışa vurma özelliği 
umutsuzluk ve korkuya teşvik etme gücüdür”şeklindeki travmatik reaksiyonlar 
tanımını desteklemektedir ve genişletmektedir. Bu araştırma, korkunun, cinsel 
istismardan kurtulmuş insanların yaşadığı travmanın karakteristik duyguların-
dan sadece biri olduğunu vurgulamaktadır. İncelemedeki kurtulanların çoğu, 
ama hepsi değil, korkuyu yaşamış, hepsi korku, acı, histeri duygularının ezicili-
ğini hissetmiştir.

Meghan, grubun ilk gecesinde, “duygularımı hissetmekten kaçınmak için, 
diğer insanlara karşı çok yetenekli bir yardımcı oldum” dediğinde bu olgulardan 
birini önceden belirtmiş olmuştur.  Veri genelinde, diğerleri onun kelimelerini 
tekrar etmiştir. Bu kategorinin oluştuğu analitik an, Morrow (in vivo kodları ita-
lik yazılmıştır) tarafından yazılan aşağıdaki analitik notta verilmiştir:

Daha yüksek bir soyutlama seviyesine ulaşıyorum. Kapsayıcı kategori duygu-
lardan korunma mı? Çoğu kategori onun altında sınıflandırılır: İnsan hikayelerden 
kurtulmak için konuşur; duyguların yoğunluğu daha azdır. Orgazm taklidi yapın, 
çünkü sizin fiziksel duygularınız yoktur. Duygularla başa çıkmak, öfkeyi belirtmek, 
duyguların baskısını boşaltmak için sanat kullanıldı, duygularla başa çıkmak için 
ilaç kullanın (ve daha bir sürü komplike iletişim).

Var olan ve yeni oluşan kodlar ve kategoriler bu kategori ile kıyaslanmış 
ve karşılaştırılmıştır. Kategori veriyi içine alacak şekilde değiştirilmiştir. Bu da 
örneklemin öznel olarak tehditkar veya tehlikeli diye tanımladıkları duygular, 
tehditkar veya tehlikeli duygular altında ezilmek olarak adlandırılan olguyu ya-
ratmıştır.

Duygular altında ezilmenin yanı sıra, örneklem “umutsuzluk, güçsüzlük ve 
kontrol eksikliği” diye adlandırılan şeyi yaşamışlardır.  Lauren, 2.kurama dair o 
suçu işleyenin gücünün yayılmasını resmeden bir misal vermiştir.
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“O orada dikiliyor. Önce bir silüet, ve sonra yüzü ve vücudu görünüyor. O kü-
çük, ama arka ışık onun boyunu uzun gösteriyor ve o devasa görünüyor, tıpkı bir 
gardiyan gibi. O hep orda değil ama sanki olabilirmiş gibi de. O orada olmadığında, 
uzaklarda onu arıyorum ve o beliriyor. Saatlerce orada dikiliyormuş gibi görünü-
yor. Sen güçsüzsün, kontrol bende der gibi”.

Lauren, istismarı sırasında sadece güçsüzlük yaşamamış, onun kontrol ek-
sikliği rüyalarına ve tek başına kaldığı anlara da hakim olmuştur.

Hayatta Kalma ve Baş etme Yöntemlerinin Geliştiği Bağlam

Hayatta kalma ve baş etme yöntemleri, tehditkar ve korkutucu duygular al-
tında ezilme ve güçsüzlük yaşamaya karşılık olarak geliştirilmiştir.  Bu yöntemler 
hem nedensel koşullar özellikle cinsel istismar şekilleri, hem de sonuçsal olgu-
larla ilgili bağlamsal işaretçilerden etkilenmiştir. Bu bağlamsal işaretçiler, hisler, 
sıklık, yoğunluk, süre ve suçu işleyenin özelliklerinden oluşmuştur.

Cinsel istismar esnasında kurbanların yaşadığı hisler orta ile yüksek yo-
ğunluk arasında değişerek uyarılmadan acıya doğru değişiklik göstermiştir. Cin-
sel istismar sıklığı ve süresi tek bir seferden, yıllar süren cinsel tacize kadar uzan-
mıştır ki bu da günlük gibi sık veya nadiren yazdan yaza şeklinde oluşabilmiştir. 
Suçu işleyenin özellikleri, bir suçlu veya iki cinsten de çoklu suçluya kadar uzan-
mıştır.  Bunlar hep kurbanlarından yaş ve kilo yönünden daha büyüktür ve kan 
bağı olan akrabalardan yabancılara kadar değişkenlik göstermektedir. Tehditkar 
ve tehlikeli duygular altında ezilme ve umutsuzluk, güçsüzlük, ve kontrol eksik-
liği yaşamak ta fiziksel ve duygusal his çeşitleri yönünden değişkenlik göstermiş,  
yoğunluk, sıklık, ve süre bakımından değişip, asıl istismar bittikten sonra bile 
sıklıkla yıllar boyu sürmüştür.

Hayatta Kalma ve Baş etme Yöntemlerini Etkileyen Müdahil Durumlar

Bağlama ek olarak, örneklemin hayatta kalma ve baş etme yöntemleri seçi-
mini etkileyen geniş çaplı, müdahil durumlar da vardır. Müdahil durumlar: Kül-
türel değerler, ailenin tavrı, değerleri inançları ve dinamikleri, mevcut diğer istis-
marlar, kurbanın yaşı, istismara eşlik eden ödüller ve dış kaynaklardır. 

Özellikle etkili olan kültürel değerler, seks ve cinsel istismarla ilişkili dini 
yapıdır. “Bence suç Katoliklikte itici güçtür. Tacize uğradıktan sonra suçluluk his-
settim. Katoliklikle alakalı şeyleri, cinsel tacize maruz kalma meseleleri ile bera-
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ber işleyen bir tandem gibi gördüm. Kadınlardan bir tanesi; “Biz büyük bir aileyiz. 
Ailemizde herkes, herkesi …di.” diye övünen amcasını örnek göstererek, ensesti 
kapatan (ört bas eden) aile normlarından birini gün yüzüne çıkarmıştır.  Alkol 
ve alkolle ilgili dinamikler hemen her ailenin olmazsa olmaz bir parçasıdır ve 
cinsel tacizin, duygusal ve fiziksel tacize eşlik etmediği vakalar çok nadir görül-
mektedir. Failler kurbanlara ödüller veya iltimaslar sağladıklarında, kurbanların 
iş birliği yapma olasılığı artıyordu fakat görünen o ki yaşadıkları kafa karışıklığı 
ödüllendirilmeyenlere göre daha fazladır.

İstismara uğrayanların yaşları çocukluktan on dokuz yaşına kadar farklılık 
göstermiştir.  Veri analizi istismara uğradığında kurbanın yaşına dair sadece bir 
kalıbı ortaya çıkarmıştır. Ayrışma literatürüne uyumlu olarak, ciddi kopma kalıp-
ları geliştirmiş örneklemin tümü çocukluklarında veya çocukluklarının ilk yılla-
rında cinsel istismara uğramışlardır. Hepsi o zamandan beri arkadaşlarına, part-
nerlerine veya danışmanlarına sığınıp duygusal destek almış olsalar da, sadece 
bir örneklem istismarına dıştan müdahale yaşamıştır. Liz’in vakasında (“sana bir 
şey yapmadı, değil mi?”) olduğu gibi, olası yardımcılar isteksizdir veya istisma-
rın gerçekleştiğini görmüyordur. Buna rağmen, bir vakada, istismardan haberdar 
olan ancak onu durdurmaya gücü yetmeyen bir büyükanne şimdilerde mağdu-
run hayatını ve aklını kurtardığına inandığı desteği vermiştir.

Çocukluktaki Cinsel İstismardan Kurtulma ve Baş etme Yöntemleri

Yukarıda tanımlanan bağlamın varlığı ve müdahil koşullar ışığında, iki kap-
sayıcı olgu hayatta kalma ve baş etme için 2 ana paralel yöntemin geliştirilmesine 
ön ayak olmuştur. Bunlar: Tehditkar ve tehlikeli duygulara kapılmaktan kaçınma 
ile umutsuzluk, güçsüzlük ve kontrol eksikliğini yönetmektir. Yardım etmek için 
o kadar az kaynak vardır ki örneklemin bahsettiği yöntemlerin çoğu içsel odak-
lı veya duygu odaklıdır.  Her ana kategorinin altındaki kategoriler aşağıda şekil 
2’de verilmiştir.
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Hayatta Kalma ve Baş Etme Stratejileri

Tehditkar ve tehlikeli duygular altında   ezil-
mekten kaçınma, 

1. Duyguların yoğunluğunu azaltma,

2. Duygulardan kaçma, kaçınma,

3. Daha fazlasını, daha az korkutucu 
duygularla değiştirmek,

4. Duyguları deşarj etme, salma,

5. Duygularla ilgili olarak Bilmemek, 
hatırlamak,

6. Duyguları, idare edilebilir parçalara 
ayırmak.

Umutsuzluk, güçsüzlük ve kontrol eksikliğini 
yönetme,

1. Direnme yöntemleri,

2. Kontrol yanılsaması yaratacak şekilde 
istismarı yeniden tanımlamak,

3. Travmaya galip gelmeye çalışmak,

4. Hayatın diğer alanlarını kontrol etme,

5. Onay veya istismar kanıtı ihtiyacı 
hissetme, 

6. Gücü reddetme.

   

Şekil 2: Çocukluklarındaki Cinsel İstismardan Kurtulmuş Kadınların Hayatta 
Kalma ve Baş Etme Yöntemleri

Tehditkar ve Tehlikeli Duygular Altında Ezilmekten Kaçınma

Cinsel istismara uğramış olmak, çocuk kurbanlarda kafa karıştırıcı ve yo-
ğun duygular yaratmıştır. Hüzün, acı, öfke gibi ezici duyguları işlemek için gerekli 
bilişsel becerileri olmayan bu çocuklar ezilmekten kaçınmak için yöntemler ge-
liştirmiştir. Bu yöntemler: Rahatsız edici duyguların yoğunluğunu azaltma, duy-
gulardan kaçma kaçınma, ezici duyguları, daha az korkutucu duygularla değiş-
tirmek, duyguları deşarj etme, salma, tehditkar duyguları yaratan deneyimleri 
bilmemek veya hatırlamak ve ezici duyguları, idare edilebilir parçalara ayırmak-
tır.

Bu araştırmadaki katılımcıların kullandığı ilk yöntem duyguların yoğunlu-
ğunu azaltmaktı.  Örneklem, nihai duyguları daha az yoğun hissetmek için istis-
marlarını yeni bir çerçeveye oturtmak adına çeşitli metotlar kullandılar oluşan 
veya olmakla korkutan negatif duyguları köreltme, hissizleştirme veya bu duy-
guları yaşamama veya kendilerini rahatlatma. Kurbanlar zihinsel ve sözlü ola-
rak, istismarlarını farklı çerçeveye oturtarak onlara bu suçu işleyenleri mazur 
gösterme veya travmanın önemini en aza indirgeme yolları bulmuşlardır. Lisa 
“onu asla, ama asla suçlamadım… o sadece bir erkekti... daha iyisini bilmiyordu” 
demiştir. Örneklem, oluşan yoğun duyguları değiştirmek için alkol, uyuşturucu, 
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sigara ve yiyecek gibi maddelerle veya uyuyarak ve depresif olarak bu duyguları-
nı köreltmişler, kendilerini hissizleştirmişlerdir. Liz, hissetmesine izin vermediği 
öfkeyi bastırmak için depresyona girmiştir.  Örneklem, duyguların oluşmasını çe-
şitli yollarla engellemişlerdir. Paula “duygular, kelimelerin içinde gizlidir” yoru-
munu yapmıştır.  Yani hissetmemek için bir diğer yöntem konuşmamaktır. Bunun 
yerine Meghan deneyimlerini incelemiş :”kendi kafamın içinde yaşıyordum.”. bu 
duygular oluştukça, katılımcılar “tıkındılar” veya bilinçli olarak onları bastırdı-
lar. Liz tarçınlı kurabiyelerle beraber duygularını yutarak “beni ne kadar rahatsız 
ettiğini umursamadım, duygularımı bastırdım” demiştir. Örneklem kendilerini 
rahatlatacak birkaç çeşit yöntem kullanmıştır. Ama ya huzuru kendi dışında bul-
muştur: “büyükannem çok ruhani bir insandı... bizi sallayıp bize şarkılar söyler-
di”. Dışardan huzur bulamayanlar, kendilerini hayvanlar veya oyuncak bebeklerle 
yetiştirdiler. “kağıt bebeklerle oynardım... onlar benim arkadaşlarımdı. Bana asla 
zarar vermezlerdi.” Örneklem grubu karşılanmayan duygusal ihtiyaçlarını gider-
mek için değişik yöntemlerden faydalandılar:” beni güzelleştirdiği ve beni sev-
diğiniz anlamına geldiği için cinsel ilişkiyi doğrulama için kullandım ”. Meghan 
küçüklüğünden beri ailesinden onay, dikkat ve takdir görerek “anne tavuk” oldu.  
Örneklem ruhsal olarak birkaç yoldan baş etmişledir. Kimileri istismarlarını 
desteklediğini düşündükleri dini sistemleri reddederken bazıları da tanrıya dua 
ederek veya ona öfkelenerek spiritüel avuntu veya rahatlama bulmuştur. Bazıları 
da alternatif spiritüel yollar aramıştır. Kitty tanrının ona baş edemeyeceğinden 
fazlasını vermeyeceğine inanmıştır.

Ezilmekten kaçınmanın diğer bir yöntemi de tehditkar ve tehlikeli duygular-
dan kaçınma veya kaçmadır.  Pek çok örnekte, benzer bilinçaltı kategorileri (örn. 
Uyuşturucu veya alkol) farklı aşamalara olanak tanımıştır.  Önceki bir örnekte, 
alkol duyguların yoğunluğunu azaltmanın bir yolu olarak bu duyguları köreltmek 
ve hissizleştirmek için kullanılmıştır. Takip eden örneklerin bazılarında alkol 
kaçmak için kullanılmıştır. Kaçma ve kaçınma stratejileri 2 sorun sergilenmiştir.  
Kaçma ve kaçınma yöntemleri hem problem hem duygu odaklı bir şekil almıştır 
(Folkman ve Lazarus,1980,1985) ve fiziksel olarak istismardan kaçma kaçınma, 
istismarı inkar etme, gerçekliğinden kaçınma veya zihinsel ya da duygusal olarak 
ayrılmaktır. Fiziksel olarak istismardan kaçma girişimlerinde, katılımcılar odala-
rına gitmişler, kaçmışlar, evden ayrılmışlardır, genç yaşta evlenmişler veya ken-
dilerini diğerlerinden ayırmışlardır. “sonsuza dek kendimi izole ettim”. Fiziksel 
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kaçış imkansız göründüğünde, çocuktan ergenlere kadar uzanan bazı mağdurlar 
istismardan kaçmak için ölmeyi düşünmüş veya gerçekten intihara kalkışmıştır. 
Cinsel istismarı veya ilgili fiziksel istismarı önlemek için, Örneklem faillerinin 
dikkatini dağıtmaya, onları tacizden konuşarak vazgeçirmeye çalışmışlar veya 
durmalarını söylemişlerdir. Velvia “böyle devam etmesini istedim ve “sadece 
okuyalım” dedim. Ayrıca tehlikeyle ilgili ileri sezgiler geliştirdiklerini veya ceza-
landırılmaktan veya daha fazla istismar edilmekten kaçınmak için istismarlarıyla 
ilgili diğerlerine yalan söylediklerini belirtmişlerdir. Örneklem hem fiziksel hem 
de şekilsel anlamda saklanarak istismardan kaçmaya çalışmışlardır. Meghan aşırı 
iyi davranarak görünmez olmak için uğraşırken, Ananda, bir kanyona sığınmıştır. 
Danu’nun karmaşası şiirlerinde kendini gösteriyor : “var olmak istemedim/’ba-
yan akıllı bıdık’/daha sessiz olmaya çalıştım/daha gizli ve özel/kimse beni fark 
etmese/daha güvenli olacağını biliyordum”. Lauren ve Kitty aşırı bol kıyafetle-
riyle vücutlarını gizlemişlerdir.  İstismar gerçeklerinden kaçmak veya görmez-
den gelmek için, örneklem dileklerde bulunmuşlar, hayaller kurmuşlar, inkar et-
mişler, kaçınmışlar ve minimize etmişlerdir. “bir şeylerden kaçıyorum… İnkarın 
öteki yüzü. Buna bakmayacağım.” Lauren, hikayeyi geride bırakmış  ve istismar 
zihninde gitgide daha az gerçek görünmeye başlamıştır ta unutulana dek. Bazen 
mağdurlar zihinsel veya duygusal olarak ayrılmışlardır. Kitty “ beni buradan çı-
kar aklım!” demiş ve yapmıştır da. Bazıları dar bakış açısı, asılı kalma, ”uzaklaş-
ma” veya kendi vücutlarından veya diğer insanlardan ayrılma yaşamışlar anında 
“bu gezegenden spiritüel bir ayrılış gibi” diye tanımlamışlardır.

Araştırma katılımcılarının ezilmekten kaçışlarının bir diğer şekli de teh-
ditkar ve tehlikeli duyguları daha az üzücü olan diğerleriyle değiştirmektir. Bu 
ezici duygular, daha yoğun olan diğer duyguların üstelemesiyle; onları daha az 
tehditkar “yedek” duygularla değiştirerek veya zararsız duygular üreten aktivi-
telerle dikkatlerini dağıtarak değiştirilmiştir. Örneklem,  kirli düşüncelerden, fi-
ziksel olarak onları silip atarak kurtulmuştur. Bazıları duygusal acıyı bastırmak 
için öz-sessizleştirme gibi kendiliğinden oluşan fiziksel acıyı kullanmıştır. kitty, 
“fiziksel acı, duygularımı hissetmekten beni alıkoyuyor. Anoreksim buradan kay-
naklıyor yememenin verdiği  fiziksel acı. Acı duyuyorken hiç bir şey hissedemi-
yorum” demiştir. Acı ve hüzün duygularını tehlikeli bir şekilde yaşayan kadınlar, 
anında kızgınlık veya öfkeye geçiş yapma yetisi geliştirmişler, onları etkisi altına 
alan tehdit edici acıyı ikincil olarak bahsettiklerimizle telafi etmişlerdir. Diğerleri 
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ise, daha tehlikeli duygular olan kızgınlık ve tecavüzü gözyaşlarına dönüştürerek 
atlatmışlar.“yaklaşık iki saniyeliğine bir ‘kızgınlık’ yaşıyorum, sonra ağlıyorum; 
bu da üzüntüye dönüşüyor.”  Bunların dışında örneklem kendilerini duyguların-
dan zararsız ve güzel duygular yaratan aktivitelere yönelerek soyutlamışlardır. “ 
kıtır kıtır beni içimdeki acıdan soyutluyor”;“ diğer şeylere baktım” demişlerdir. 

Duyguların altında kalmaktan kaçınma için 4. Strateji, deşarj olmak veya 
duyguları boşaltmaktır. Fiziksel aktiviteler günlük yazma veya “duygulardan kur-
tulmak” için konuşmayı kapsamıştır. Esprinin kullanımı özellikle çok etkilidir.  
Bir katılımcı, olağan 12  seferlik görüşme selamlamasını taklit ederek (“benim 
adım Paula ve ben bir alkoliğim”), “merhaba Paula, ben de üzgünüm” demiştir.  
Ayrıca gerilimi boşlatmak için bağırmışlar veya çığlık atmışlardır. Aşırı yarışmacı 
ruhlu bir atlet olan Paula, atletizmden öz-yaralamaya kadar giden fiziksel strate-
jiler kullanmıştır. Tenine kesikler atmış ve duygularını boşaltmak için kusmuştur. 
“ gidip arınacağım ve hop kendimi hafiflemiş ve daha iyi hissedeceğim ve bazı 
duygularımdan onları salarak kurtulacağım.” Sanatsal girişimler de boşalmayı 
sağlamıştır :”şu an bu duyguları hissedersem resim çizebilirim ve kendimi çok 
daha iyi hissetmeyebilirim, ama üzerimde daha az baskı hissederim.”demişlerdir.

Tehditkar veya tehlikeli duygularla ilişkili deneyimleri bilmemek veya ha-
tırlamamak beşinci stratejidir. Temel anıları, temel bilgi, ipucu veya kanıtları, 
tensel duyguları, sezgi, duygu veya hisleri içeren karmaşık bir kategoridir. Cinsel 
istismara uğramış olmanın yarattığı en rahatsız edici ve zor yönlerinden biri ba-
şat anılardır. Neredeyse her katılımcı, istismarı çerçevesinde bir dereceye kadar 
hafıza kaybı yaşamış, tıpkı Velvia’nın yorumlarında görüldüğü gibi.  “hatırladığım 
bazı şeyler var, ama sadece belirli bir noktaya kadar, ve sonra ne olduğunu bilmi-
yorum. Durduğu nokta, kafama takılıp kalıyor...” bazı katılımcılar cinsel tacize uğ-
radıklarını hatırlamak için başat bilgiye dayanmıştır.  Audre, “istismarı bilmemin 
tek sebebi, tacizcimin yaklaşık bir yıl önce bana anlatmak için araması” diyor. 
Mağdurların istismara dair dışsal kanıt veya ipuçları arayışları içinde dedektif 
çalışma yaygındır. Bazıları kardeşlerinden veya onlara zarar vermemiş olan anne 
babalarından bunu doğrulamalarını istemiştir. Diğerleri de istismarın ne zaman 
gerçekleştiğine dair ipucu oluşturması açısından yerler veya fotoğraflar hakkın-
daki duygularına güvenmiştir.  “11 yaşımdayken büyük bir eve taşınmıştık ve sa-
nırım her şey o zaman başladı, çünkü eski eve dair hiçbir şey hatırlamıyorum.” 
Mağdurlar bedensel anıları veya fiziki hisleri çoğunlukla temel anılar veya bilgi-
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nin yokluğu durumunda yaşamışlardır.   Kitty istismarı ile ilgili konuştuğu anlar-
da yoğun pelvis acısı çekmiştir. “Birisi saldırıya uğramaktan konuşuyorken ben 
bütün ağrıyı midemde ve kadın tarafımda hissederim” demiştir. Diğerleri, cinsel 
istismardan bahsederken bulantı, titreme ve tepkisizlik geçirmişlerdir.  Sezgiler 
de istismara uğramış olduğuna dair mağduru haberdar etmiştir.  Örneklem, sez-
ginin, anlık farkındalık veya önsezi şeklinde, içgörü anında haberdar olmak için 
güçlü bir kaynak olduğunu ancak çabuk bir şekilde kuşkuya dönüştüğünü anlat-
mışlardır. Tümünün içinde duygular veya hisler en güvenilmez kanıtlar olarak 
görülmüştür (özellikle de diğer bilgi şekilleriyle desteklenmediyse). Korku, de-
rin üzüntü ve utanç gibi duyguların yoğunluğuna rağmen, incelemedeki kadın-
lar cinsel istismar kanıtı olarak duygularına ve hislerine güvenmektense “deli” 
olduklarına inanmaya daha meyilli oldukları görülmüştür. “Tüm bu duyguları ve 
belirtileri yaşıyorum ama belki annem beni kafa aşağı düşürdüğü için veya beni 
komik giydirdiği için...”demişlerdir.

Ezici duyguları yönetilebilen parçalara ayırmak hisleri farklı bölümlere 
ayırmak veya onları bilişlerden, hislerden, davranışlardan veya sezgilerden ayır-
mak kompleks bir süreçtir. Anıların kaybolduğu ve bilmenin ikileme düştüğü yol-
lardan birisi ayırmadır. Katılımcılar üç çeşit ayırma gerçekleştirmişlerdir. Bunlar:  
Bağlantısızlaştırma, ezici duyguları ayırma, ve bilişsel işlevleri ayırmadır.  Örnek-
lem farkındalığı değiştirme sürecini anlatmak için tipik şekilde ayrıştırmak ke-
limesi yerine, günlük bağlantısızlaştırma terimini kullanmışlardır.  Bağlantısız-
laştırma, duygulardan kaçınma için kullanılsa da, aynı zamanda ayırma için bir 
geçiş oluşturmuştur.  Ezici duyguları ayırma, ezici veya apayrı duygusal durumlar 
daha kolay idare edilebilsin diye bölümlere ayrılırken gerçekleşmiştir. Sürecin 
bir ucunda kişinin en hassas özelliklerini gizleyen yanılsamalar ve maskeler var-
dır. Örneklem, ayrıca kendilerine ait yeni bölümler de geliştirmişlerdir. Daha sa-
bit ayrımlar, belli miktarda amnezi veya davranış bozukluğu, el becerisi uyumu 
bozukluğu, öz algı bozukluğu veya ayrıştırma bozukluğunun zaman karakteristi-
ği olarak kategorize edilmiştir ( Braun, 1986).

“Kurtulduğumu gerçekten düşündüğümden emin değilim... uzaklaşmak ve 
kendimi orada yatakta uzanırken görmek, yüzümü görebiliyorum, başı biraz dö-
nük, gözleri kapalı duran küçük kızı görebiliyorum, ter ve bir şeyler daha, bilirsiniz. 
O, onun başı ıslak,  ben sanırım o ben olmalıyı”..
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Duygusal durumları ayırmanın yanı sıra,  örneklem eylemler, duygular, dü-
şünceler, tensel hisler ve önseziler gibi bilişsel işlevleri Braun’un (1988), ayrış-
tırma modeli olan BASK(davranış, heyecan, his, bilgi)ile uyumlu olarak ayrıştır-
mışlardır. Kitty, vücudundan dışarı sürüklenerek çıkmayı öğrenmiştir. “kendimi 
çığlık atarken görebiliyordum, ama duyamıyordum”. O “aslında donup kalmıştı 
ve hiçbir şey yapamıyordu.  O zaman niye bir şey yapamadığımı merak ediyorum. 
Niye hareket edemiyordum?” demiştir.

Umutsuzluk, güçsüzlük, ve kontrol eksikliğini yönetme bir diğer boyuttur. 
Duyguları tarafından ezilmekten kaçınmak için geliştirmenin yanı sıra katılımcı-
lar istismarları ışığında umutsuzluğu yönetmek için yöntemler geliştirmişlerdir. 
Umutsuzluk, güçsüzlük, ve kontrol eksikliğini yönetmek için hayatta kalma ve 
baş etme yöntemlerinden 6 kategori kullanılmıştır. Bunlar: Direnme yöntemleri 
oluşturmak, kontrol yanılsaması yaratacak şekilde istismarı yeniden tanımla-
mak, travmaya galip gelmeye çalışmak, istismar dışında hayatın diğer alanları-
nı da kontrol etmeye çalışmak, diğerlerinden gelecek onay veya kanıt arama ve 
gücü reddetmektir.

Örneklemin güçsüzlüklerini yönetme şekillerinden birisi karşı gelmek veya 
direnmektir. Meghan yemeyi reddetmiştir. Kitty, direnişinden şöyle bahsetmiş-
tir. “Bu lanet  (…) tacizciler beni elde edemeyecekler. Ben kendimi öldürmeyece-
ğim. İşte o zaman onlar kazanır”. Bazıları kontrol yanılsaması yaratacak şekilde 
istismarı yeniden tanımlamışlardır. Meghan, istismarını kontrol edebileceğine 
inanmıştır. ”Eğer bir şekilde yeterince iyi olursam ve bir şeyleri yeterince doğru 
yaparsam, annem artık böyle davranmaz”. Mağdurlar bazen istismarlarını zihin-
lerinde yeniden yaşayarak travmaya galip gelmeye çalışmıştır. “Eğer hissedebile-
ceğim bir acı yaratırsam, ve kontrol benim elimde olursa, bu farklıdır. Bu tama-
men farklıdır.” Diğerleri istismara uğramış insanlara ardım etmeye yönelmiştir.  
Örneklem,  çoğu zaman istismarları dışında hayatın diğer alanlarını da kontrol 
etmeye çalışmışlardır. Barbara “ Bir kurtarıcı” olmuştur. “Beyaz bir ata biniyorum 
ve kurtarıyorum”. meghan “İstismarı kontrol altına alamıyordum, ama ev halkı-
nı yönetebilirdim” diye anlatmıştır. Tüm örneklem kendi öz algılarından oluşan 
gerçekliği yönetmek için diğerlerinden gelecek onay veya kanıt aramışlardır. Sa-
dece Liz güce karşı gelmiştir. “Annem gibi olmak istemiyorum. O çok güçlüydü, 
kendimdeki güçten bile korkuyorum”demiştir.
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Hayatta Kalma ve Baş etme Yöntemlerinin Sonuçları

Örneklemin kullandığı yöntemlerin elbet sonuçları olmuştur. Her vakada, 
bu yöntemler onları duygular tarafından ezilmekten alıkoymuştur ve umutsuz-
luk, güçsüzlük ve kontrol eksikliğini yönetmelerine yardımcı olmuştur. Yine de 
onların hayatta kalma ve baş etme yöntemleri başarılı olsa da, bu başarı aynı 
zamanda maliyetlidir.  İki kadın alter kişiliklerin oluşumunu, tek hayatta kalma 
ve baş etme yöntemi, psikoz veya delirmeye kıyasla mantıklı bir altenatif olarak 
görmüşlerdir. Yine de ikisi de parçalanmış hayatlar yaşamanın bedelini ödemiş-
lerdir.

Duyguları altında ezilmenin onun için ne ifade ettiği sorulduğunda Meghan, 
“çığlık çığlığa metal şarkılar söylemek sürekli devam eden ve asla bitmeyen acı ve 
elem. Bazen hiç bitmeyecekmiş gibi hissettiren depresyon, acı ve keder döngü-
sünde dönmeye devam şeklinde devam etmiştir. Pardoksal olarak onun yöntem-
leri psikolojik danışma sürecine aktif bir şekilde başlayana dek ezici duyguları 
uzak tutmakta başarılı olmuştur. Gömdüğü duygularla karşılaştıkça, pek çok kez 
onlara yenik düşmüştür.

 Örneklemin korkuları, istekleri veya ölme hayalleri vardır. Yine de bugün 
hepsi hayattadır. Hepsi yaşasa da, tek parça şeklinde kurtulduklarını hissetme-
mektedirler (Barbara’nın dediği gibi: “hayatta kaldığımdan emin değilim” veya 
Liz’in dediği gibi “bir parçam öldü”).

Başka bir paradoks umutsuzluk, güçsüzlük ve kontrol eksikliği yönteminin 
sonuçlarının incelemesi esnasında doğmuştur. Çoğu zaman örneklemin güç veya 
kontrol uygulama ya yönelik yöntemleri, sonunda mağdurları etkisi altına alarak 
geri tepmiştir. Çocukluğunda yemek yemeyi reddettiği için doktorunun kahval-
tıda kraker ve krem peynir reçetesi yazdığı (yediği tek şey) bir kadın yetişkinli-
ğinde tekrar tekrar ve bazen mecburen bu yiyeceklere döndüğünü fark etmiştir.

Çoğu kez örneklem ancak hayatta kaldıkları, acı duydukları, bitkin ve bitap 
hissettikleri, yorumunu yapmışlardır. Yine de hayatta kalma ve baş etme örnek-
lemin en iyi yaptığı şeydir. Liz “hayatta kalma ve baş etme isteğim güçlü, fark 
ettiğimden çok daha güçlü” diye belirtmiştir.  Yardımcı katılımcı araştırmacılar 
arasında geçen bir konuşmada Meghan kızgın bir şekilde “hayatta kalmayı iste-
miyorum. Yaşamak istiyorum. Biraz güzel vakit geçirmek istiyorum. Mutlu olmak 
istiyorum ve bu şu an olan şey hiç değil” demiştir. Liz’ de cevap vermiştir. “Önce 
hayatta kalmak zorundasın. Bunun üstesinden gelmek zorundasın ve gelmek is-
tediğim nokta şu, bu olaylardan tekrar kurtulmayı, hayatta kalmayı başarıyorum”.
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Katılımcıların her biri Meghan’ın duygularını tekrar etmiştir. 4’ü sadece 
hayatta kalmanın ötesine geçerek iyileşme, bütünlük ve güçlenmeye yönelik ça-
balarıyla alkol ve uyuşturucudan kurtulmayı başarmıştır. Paula devam etmiştir.  
“Bunun her şeye değer olduğunu yeni fark etmeye başladım. Çizimlerim daha 
ayrıntılı, daha büyük, daha fazla orta ölçek kullanıyorum, ve daha ayrıntılılar” 
demiştir. Velvia, güçlenme kelimesini hayatta kalmanın ötesine geçen bir süreci 
ifade etmek için kullanmıştır.  Ama ya şunları yazmıştır:

“Bugün diğer ben ile iletişime geçtim. O çok güçlü, kendinden çok emin, çok 
kuvvetli, çok gerçek, çok canlı. Onu hissettiğimde düşünmüş olduğum gibi ölme-
dim. Onun yerine, iç gücüm ve bütünlüğümün kayıp parçası ile iletişime geçtim” 
demiştir.

Mağdurların yaşadıkları ve savaşmaya devam ettikleri acı, hüzün ve korku 
çok gerçek, ve iyileşme süreci uzun ve yorucudur. Buna rağmen, araştırma bo-
yunca, örneklem umut göstermişlerdir. Korku ve acıya rağmen Kitty şunu demiş-
tir. “Hayata dair umudum var. Çok az gün ışığı geliyor. Yukarıda ruhuma girip onu 
iyileştiren bir cennet var”.

Tartışma (Sadece belirli kısımları alınmıştır)
Psikolojik danışma literatürü, çocukluktaki cinsel istismarın belirli sonuç-

larının tanımları yönünden zengin olsa da, çocukken cinsel istismara uğramış 
kadınların gözünden hayatta kalma ve baş etme yöntemlerinin sistematik incele-
mesi bakımından bu çalışma tektir. Onların şahsi yapılarını yansıttığından emin 
olmak için örneklemi analitik sürece dahil eden nitel veri analizi 11 örneklemin 
hayatta kalma ve baş etme yöntemlerine yönelik bir kuramsal model oluşturul-
muştur.  

Cinsel istismarın egemen olduğu düşünülürse, çocukluk travmasına adap-
tasyon çok sayıdaki birey için normal gelişim sürecinin bir parçası olarak gö-
rülmelidir. Son bulgular bu adaptasyonun yeniden değerlendirilmesine olanak 
tanıyabilir ve danışanlarla, psikolojik danışmanlarına iyileşmeyi başlatmak için 
kavramsal bir çerçeve sunabilir.

Özetle; bu gömülü teori çalışması Morrow ve Smith (1995);tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Bu gömülü teori çalışması çocukluğunda cinsel istismara uğra-
mış 11 kadının yaşayabilme ve çıkabilme stratejileri ile ilgilidir. Yazar 2 tane açık 
uçlu soru sorar:

“Şuanda benimle bunu paylaştığın için kendini güvende hissedip hissetme-
diğini söyle? Sence cinsel istismara uğradığında ne oldu?
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“Hayatına devam etmenin temel yolu nedir?”
Bire bir görüşmelerle temel bilgiler toplanır. Sonra grup görüşmelerine 

odaklanır. Araştırmacıların biri tarafından katılımlı gözlemler yapılır. Araştır-
macı önce bilgi kategorilerini formlandırır ve görsel bir model için ilgili bilgiler 
oluşturulur. 

Modelin merkezindeki ana olgu etrafında model oluşturulur. Korkunun 
kökeninde/altında güçsüz ve yardımsız kalındığında oluşan tehdit ve tehlikeli 
hislerden oluşan ana olgu vardır. Bu olaya sebep olan faktörler cinsel istismarın 
farklı türleri ve kültürel normlardır. Bireylerin bu duygularla başa çıkmada ve 
yardımsız, güçsüz ve kontrolsüzlükleri ile baş edebilmede iki strateji kullanılır.

Bu stratejiler faili özellikteki yapı içerisinde sansasyonla ve aile faktörü, 
mağdurların yaşları veya mükafat gibi daha geniş durumlarda uygulanır. Bu stra-
tejiler sonuçsuz kalmaz. Kadınlar hayatta kalabilme, başa çıkabilme ve iyileşme 
ve umuttan bahsederler. Araştırma/konu cinsel istismar üzerine edebi teorik bir 
modelle ilişkilendirilerek sona erer. Çocukluk cinsel istismarıyla başa çıkıp ha-
yatta kalma teori/modeli denen görsel bir modelde kategorilerini sunmuşlardır.

Araştırmacıların her ikisi de yetkin araştırmacılardan ayrılır ve uzmanlığını 
makaleler yazarak psikolojik danışmanlık ve psikolojiye taşır. Onlar teorilerine 
görsel bir model sunarlar. Bu teori kadınların, kontrolsüzlük, güçsüzlük, savun-
masız, tehlike ve tehdit duygularının üzerine davranışlarını açıklar. Araştırmacı-
lar, işbirliği (katılım),verileri kesinleştirme-geçerliğini artırma gibi özenli yön-
temleri analizlerini-bulgularını doğrulamak için kullanırlar. Bu makalede ayrıca 
okurlarını proje boyunca almış oldukları notlar aracılığıyla ve bilgi kategorilerini 
kodladıkları detaylı bir bölümde gömülü teori ile ilgili eğitirler ( Akt.Creswell, 
2007, s.90-91; 285-309).
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